
 
 
 
 
 

 
R E G U L A M I N  

Konkursu o Medale i Wyróżnienia Targów Kielce na Targach ENEX 2023 

 
I. Organizatorzy Konkursu.  
Organizatorem konkursu są Targi Kielce. 
 
II. Cel Konkursu.  
Celem konkursu jest promocja najlepszych wyrobów prezentowanych na targach ENEX/ ENEX Nowa Energia. 
 
III. Warunki Przystąpienia do Konkursu.  
1. W Konkursie może wziąć udział każda firma, która zgłosiła uczestnictwo w targach ENEX i dokonała wpłaty manipulacyjnej  

w wysokości 170,- złotych brutto za każdy zgłoszony do konkursu wyrób na: Targi Kielce S.A. bank: BNP Paribas Bank Polska 
S.A., numer konta: PL 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537 Swift: PPABPLPKXXX 

2. Warunkiem przyjęcia wyrobu do konkursu jest ponadto dostarczenie zgłoszenia drogą elektroniczną do dnia 2 marca 2023 r. 
do godziny 16.00 sporządzonego wg wzoru załączonego do niniejszego regulaminu. Każdy z wystawców może zgłosić do 
Konkursu dowolną liczbę wyrobów. 

3. Zgłoszony do Konkursu wyrób powinien być umieszczony na stoisku Zgłaszającego i opatrzony informacją o treści "Wyrób 

zgłoszony do Konkursu".  Do Konkursu powinien być składany rzeczywisty obiekt / produkt. Ze względu jednak na wielkość 

dopuszczalne jest posiadanie na stoisku jego fragmentów (np.: części maszyn, urządzeń) lub wyroby końcowe zgłaszanego 

obiektu / produktu. W takim przypadku dla dobrej oceny wyrobu Zgłoszenie powinno być uzupełnione np. o modele, 

miniatury, makiety, fotografie wyrobów, filmy, rysunki i opisy techniczne, atesty, referencje, inne. 

4. Zgłoszenie do Konkursu jest również wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie przekazanych informacji oraz zdjęć  

w publikacjach Targów Kielce i oraz współpracujących z nimi mediów. 
 
IV. Kategorie wyrobów zgłaszanych do Konkursu.  
Do konkursu mogą być zgłaszane wyroby, opracowania lub rozwiązania techniczne wchodzące w zakres branżowy Targów ENEX 
(www.enex.pl) 
 
V. Kryteria i skala ocen.  
Wyroby zgłoszone do konkursu Jury oceniać będzie w zakresie: 

 walorów użytkowych i funkcjonalnych, 

 nowoczesności zastosowanych rozwiązań, 

 podatności obsługowo-naprawczej, 

 walorów zewnętrznych i estetyki, 
Jury może ustalić także inne kryteria oceny. 
 
VI. Jury.  
1. Komisję Konkursową powołują Targi Kielce. 
2. Jury obraduje pod kierownictwem przewodniczącego Jury, wybranego spośród członków Jury, a sekretariat oraz obsługę 

biurową zabezpieczają Targi Kielce. 
3. Targi Kielce mogą powołać ekspertów, których zadaniem byłoby przygotowanie w poszczególnych kategoriach konkursowych 

opinii o zgłoszonych wyrobach i którzy mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Jury. 
4. Posiedzenia Jury odbędą się w dniu: 7 i 8 marca 2023 r. 
5. Wszelkie materiały i działania Jury mają charakter poufny i nie będą udostępniane osobom trzecim. 
6. Jury może pominąć w ocenie wyroby nie posiadające właściwych dokumentów lub wymagające długotrwałych 

specjalistycznych badań umożliwiających ocenę walorów produktu. 
7. Medale i Wyróżnienia w poszczególnych kategoriach konkursowych Jury przyznaje poprzez głosowanie. Posiedzenia Jury  

są protokołowane. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne 
8. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie Medali i Wyróżnień nastąpi w trakcie uroczystości, w pierwszym dniu targów  

8 marca 2023 r. 
 
VII. Nagrody.  
1. Nagrodą główną w każdej kategorii jest Medal Targów Kielce. Wyróżnienia stanowią dyplomy, ufundowane przez Targi Kielce - 

organizatorów Konkursu. 
2. Jury ma prawo nie przyznania medalu lub wyróżnień. 
3. Zdobywcy medali i dyplomów mają prawo sygnować nagrodzone wyroby ich wizerunkiem. 
4. Ponadto Targi Kielce przyznają medal i wyróżnienie za aranżację stoiska targowego i sposób promocji. W tej kategorii nie 

wymagane jest zgłoszenie. Pod uwagę brane są wszystkie stoiska prezentowane na targach. 
 

Zapraszamy do udziału w Konkursie – Organizatorzy 


