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REGULAMIN KONKURSU  
SACROEXPO 2017 

MIĘDZYNARODOWE TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA KOŚCIOŁÓW, SZTUKI SAKRALNEJ I DEWOCJONALIÓW  
 
 

§1 
Organizatorem Konkursu są Targi Kielce. 
 

§2 
 

W Konkursie może uczestniczyć każdy wystawca, który zgłosi wyrób do Konkursu - do dnia 9.06 na adres: Sacroexpo-Konkurs, Targi 
Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce również drogą email – boron.agata@targikielce.pl (decyduje data wpływu, e-mail do godz. 16.00 ); lub  
niedzielę 11.06 do godz. 1100 bezpośrednio w Biurze Wystawców - Hala E) i wniesie bezzwrotną opłatę rejestracyjną w wysokości 100 PLN 
(+VAT) za każde zgłoszenie (ofertę). Płatność na konto: Targi Kielce S.A. - Raiffeisen Bank Polska SA, 22175011100000000005683537, 
jednocześnie ze złożeniem formularza. 
 

§3 
 

JE Ks. Biskup Michał Janocha, Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego Episkopatu Polski wspólnie z organizatorami 
Targów Sacroexpo powołali Komisję Konkursową, której zadaniem jest wytypowanie artysty, producenta i wyróżniających się produktów do 
uhonorowania: 

 Medalem Targów Kielce 

 Wyróżnieniami Targów Kielce 

 Medalem Honorowym im. J E Prymasa ks. Józefa Kardynała Glempa 

 Medalem Honorowym J E Prymasa Polski ks. Abp. Wojciecha Polaka 

 Nagrodą Honorową J E Biskupa Kieleckiego ks. Jana Piotrowskiego 

 Medalem PER ARTEM AD EXCELSIS Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski 
 

§4 
 

Kryteriami, według których przeprowadzona zostanie ocena zgłoszonych ofert do udziału w Konkursie są: 
1) poziom artystyczny, poziom techniczny rozwiązań, trwałość, niezawodność  
2) trafność oferty uwzględniającej aktualne zapotrzebowanie 
3) inne cechy: nowatorstwo, energooszczędność, zastosowanie polskiej myśli technicznej itp. 
4) informacja o zdobytych dotychczas znakach jakości, certyfikatach oraz nagrodach i wyróżnieniach na konkursach, wystawach i imprezach 
handlowo-wystawienniczych. 
 

§5 
Komisja Konkursowa oceniać będzie wyłącznie produkty wystawione na targach. 
 

§6 
 

1)  Wyroby zgłaszane do Konkursu powinny być udostępnione Komisji Konkursowej w dniu 11 czerwca (niedziela), w godz. 1200 - 1900  
w przypadku gdy zgłoszony do konkursu produkt nie zostanie zaprezentowany Komisji Konkursowej w podanym terminie, zgłoszenie 
zostanie rozpatrzone na podstawie dostarczonych dokumentów. 
2)  Na życzenie Komisji Konkursowej wnioskodawca obowiązany jest podać niezbędne dodatkowe informacje związane z produktem. 
3)  W miarę możliwości prosimy o przesłanie zdjęć zgłoszonych do konkursu produktów (.jpg) na adres: drabikowska.joanna@targikielce.pl 
 

 

§7 
 

1) Komisja Konkursowa ogłasza decyzję o przyznaniu nagród w pierwszym dniu Targów tj. 12 czerwca br.(poniedziałek).  
       Wszystkich laureatów osobiście powiadomimy i zaprosimy do odbioru nagrody. 
2) Wręczenia wyróżnień dokona JE Ks. Jan Piotrowski, Biskup Kielecki wspólnie z Przewodniczącym Komisji Konkursowej  

 

§8 
 

Nagrodzone wyroby mogą być promowane i reklamowane z wykorzystaniem uzyskanej nagrody. 
 

§9 
 

1)  Listę nagrodzonych produktów Targi Kielce przekazują dziennikarzom prasy codziennej i specjalistycznej oraz do środków masowego przekazu. 
2)  Ewidencje nagrodzonych produktów prowadzą Targi Kielce. 
 

§10 
Obrady Komisji Konkursowej są niejawne. 
 

§11 
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
 
Ponadto Targi Kielce przyznają medal za stoisko targowe i sposób promocji (nie jest konieczne zgłoszenie).  
Zapraszamy do udziału w konkursie – Organizatorzy 

mailto:boron.agata@targikielce.pl
http://episkopat.pl/struktura_kep/rady/17.1,rada.html#office

