
CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest aktywizowanie producentów, handlowców działających w branżach objętych tematyką imprezy targowej. 
Cel ten będzie realizowany przez nagradzanie, promowanie i reklamę nowych wyrobów, opracowań technicznych, technologicznych, 
konstrukcyjnych, odznaczających się wysokimi walorami użytkowymi i estetycznymi.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
1) Do udziału w konkursie mogą być zgłoszone wyłącznie wyroby i rozwiązanie techniczno-technologiczne, spełniające wymogi 
Regulaminu ustalone przez organizatora.
2) Zgłaszający ma prawo równoczesnego zgłoszenia do konkursu nieograniczonej liczby 
wyrobów / opracowań.
3) Wniosek konkursowy winien zawierać:
    - prawidłowo wypełnione „Zgłoszenie do konkursu”.
    - ewentualne wyniki badań, opinie użytkowników i inne materiały określające walory wyrobu,
    - dowód opłaty zgłoszeniowej w wysokości ustalonej przez organizatora.
4) Zgłoszony wyrób winien być wyeksponowany na stoisku Zgłaszającego przez cały czas trwania targów 
z informacją, iż dany wyrób  został zgłoszony do konkursu.
5) Wnioski do konkursu winny być przesłane najpóźniej lub złożone na stoisku organizatora najpóźniej 
w przeddzień rozpoczęcia imprezy targowej. 
6) Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na bezpłatne reprodukowanie przez organizatora wszelkich informacji 
    o zgłoszonych  wyrobach.
7) W przypadku zgłoszenia do konkursu wyrobu, który nie jest własnością Wystawcy (co ma miejsce m.in. 
w przypadku dealerów, przedstawicieli i pełnomocników handlowych) ocenie podlegać będą wyroby posiadające zgodę 
Właściciela wyrobów na zgłoszenie  jego rozwiązania do konkursu.

OCENA WYROBÓW:
1) Organizator powołuje Komisję Konkursową, dokona oceny zgłoszonych rozwiązań na podstawie otrzymanych wniosków.
2) Kryteria oceny:
    - zakres zastosowań wyrobu,
    - funkcjonalność i użyteczność,
    - jakość wyrobu i bezpieczeństwo,
    - nowoczesność i oryginalność rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.
3) Podstawą wydania oceny końcowej są:
    - oryginał zgłoszenia,
    - załączone do wniosku materiały informacyjne,
    - wizualna ocena i dodatkowe informacje udzielone przez zgłaszającego w pierwszym dniu trwania targów 
(brak eksponatu oznaczonego  wywieszką konkursową na stoisku eliminuje zgłoszenie do konkursu).

NAGRODY:
1) Wyrób może być nagrodzony tylko jeden raz. Ponowne ubieganie się o nagrodę główną możliwe jest po udokumentowaniu 
przez wystawcę wprowadzonych w wyrobie istotnych zmian.
2) Zwycięzcy otrzymają „NAGRODĘ” wraz z okolicznościowym dyplomem. 
3) Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbywa się w drugim dniu targów.
    Informacja o laureatach „Konkursu” przekazana będzie przez organizatora w Radiu Targowym, przez pozostałe dni trwania 
    targów, oraz  środkom masowego przekazu. 
4) Obrady Jury Konkursu są niejawne, a jej decyzje ostateczne.
    Konkurs jest płatny:
a) Targi Gliwice, Nowy Targ, Katowice – 300,00 zł + 23% VAT
b) Pozostałe targi - 250,00 zł. + 23% VAT 
za każdy zgłoszony wyrób, wpłaty prosimy dokonać na konto podane  w Regulaminie targów w terminie zgłoszenia udziału.
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