
R E G U L A M I N 

Konkursu o Medale i Wyróżnienia Targów Kielce 

KIELCE BIKE-EXPO AWARD 2017 
 
I. Organizatorzy Konkursu. 

Organizatorem konkursu są Targi Kielce. 
 
II. Cel Konkursu. 

Statuetka „BIKE AWARD” i „Wyróżnienie Targów Kielce” są przyznawane przez Targi Kielce 
podczas Międzynarodowych Targów Rowerowych KIELCE BIKE-EXPO dla wystawców-
producentów oraz wystawców posiadających upoważnienie od producenta do prezentowania jego 
produktów jako najlepszych w branży rowerowej. 

 
III. Warunki przystąpienia do Konkursu. 

1. W Konkursie może wziąć udział każda firma, która zgłosiła uczestnictwo w targach KIELCE BIKE-
EXPO i dokonała wpłaty manipulacyjnej w wysokości 100,00 złotych brutto za każdy zgłoszony 
do konkursu wyrób na:  

Targi Kielce S.A.  

bank: Raiffeisen Bank Polska S.A. 

numer konta: 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537 

Swift kod: RCBWPLPW 
 
2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie Zgłoszenia mailem (zgłoszenie może także 

zostać przesłane na adres Organizatora, faksem lub dostarczone osobiście) zawierającego 
następujące elementy: 

a) Karta Zgłoszenia (wg. wzoru załączonego do niniejszego regulaminu) 

b) Pisemna deklaracja (wg. wzoru załączonego do niniejszego regulaminu), potwierdzającą 
pozostawienie zgłoszonego produktu do dyspozycji Organizatora: 

- produktów nagrodzonych do dnia zakończenia Targów, tj. 23.09.2017 r. do godz. 17.00 

- produktów nie nagrodzonych do pierwszego dnia Targów tj. 21.09.2017 r. do godz. 10:00 

c) Zdjęcie produktu zgłoszonego do Konkursu (celem przygotowania prezentacji nagrodzonych 
wyrobów) w formacie graficznym jpg na białym tle, rozdzielczość 300 dpi 

d) Opis zgłaszanego produktu (do 900 znaków) zawierający: 

- wyjaśnienie, dlaczego zgłoszony jest w danej kategorii 

- argumentację, na czym polega jego innowacyjność 

e) Informacje lub link do strony internetowej, na której znajdują się dane techniczne dotyczące 
zgłaszanego produktu. Załączniki mają zawierać: rysunki i  opisy techniczne, atesty, referencje, 
inne. 

f) Potwierdzenie dokonania wpłaty manipulacyjnej  
 

3. Kompletne Zgłoszenie wraz z załącznikami należy dostarczyć w jeden z poniższych sposobów: 

- przesłać na adres mailowy: kuc.paulina@targikielce.pl do dnia 19.09.2017 r. do godz. 16.00 

- przesłać faksem pod numer: 41 36 51 313 do dnia 19.09.2017 r. do godz. 16.00 

- dostarczyć osobiście do dnia 20.09.2017 r. do godz. 15.00 

Zgłoszenia dostarczane osobiście muszą być kompletne i będą przyjmowane jedynie  
w formie wydruku papierowego. 

- przesłać na adres: Targi Kielce S.A. ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce do dnia 19.09.2017 r.  

 

 



 

4. Warunkiem przyjęcia produktu do Konkursu jest dostarczenie go osobiście lub wysyłkowo: 

- do dnia 19 września 2017 r. produkty prosimy przesyłać  na adres:  

Targi Kielce, ul. Zakładowa1, 25-672 Kielce  
z dopiskiem KONKURS KIELCE BIKE-EXPO AWARD 2017 

- w dniu 20 września 2017 r. do godz. 15.00 prosimy o dostarczenie produktów do Strefy 
Obrad Komisji w hali A - osoba odbierająca produkt: Paulina Kuc.  

Do każdego zgłoszonego produktu należy przyczepić kartkę z opisem.  

Opis musi zawierać: nazwę firmy, numer stoiska oraz nazwę wyrobu zgłoszonego do 
Konkursu. 

5. Materiały dostarczone do TK musza być dokładnie opisane i dotyczyć wyłącznie informacji  
o zgłoszonym do Konkursu produkcie.  

 
6. Każdy z wystawców może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę produktów. Każdy produkt musi być 

traktowany jako odrębne Zgłoszenie - zgłoszony na osobnym formularzu konkursowym.  
 
7. Produkt przekazany do oceny musi być gotowy do użytkowania (np. rower zgłoszony do Konkursu 

– złożony w stanie nadającym się do jazdy). 
 
8. Zgłoszenie do Konkursu jest również wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie 

przekazanych informacji oraz zdjęć w publikacjach Organizatorów Targów oraz współpracujących 
z nimi mediów.  

 
IV. Kategorie wyrobów z branży rowerowej zgłaszanych do Konkursu: 

 
- innowacje techniczne – nowe rozwiązania techniczne w budowie: roweru, części, akcesoriów, ubrań, 

nowych materiałów użytych do ich produkcji oraz wszystkiego, co jest związane bezpośrednio  
z rowerem i wszystkim wokół niego  

 
- design – rower, części, akcesoria, ubrania i wszystko wokół roweru 
 
- design polski – rower, części, akcesoria, ubrania i wszystko wokół roweru, produkt musi być 
zaprojektowany przez polskie firmy, PREFEROWANE produkty, które zostały wykonane w Polsce 
 
- produkt polski – produkt wykonany w Polsce wg polskiej myśli technicznej, może być wykonany  

z importowanych surowców, materiałów, części i podzespołów; PREFEROWANE PRODUKTY WYKONANE 
z POLSKICH SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, CZĘŚCI I PODZESPOŁÓW 

 
- bezpieczeństwo – bezpieczeństwo związane z bezpiecznym użytkowaniem roweru: 

1. „Bezpieczny Rowerzysta”: kaski, ochraniacze, odzież, okulary itp. 
2. „Bezpieczny Rower”: oświetlenie, sygnalizacja dźwiękowa, odblaski, błotniki itp. 
3. „Bezpieczny Pasażer”: foteliki dla dziecka, przyczepki itp.    

 
- zabezpieczenia przed kradzieżą – wszelkie produkty służące zabezpieczeniu przeciwko kradzieży 
 
- produkt dla kobiet – rozwiązania przygotowane z myślą o kobietach 
 
- produkt dla dzieci – rozwiązania przygotowane z myślą o dzieciach 
 

Jeden produkt może być zgłoszony w kilku kategoriach, ale na osobnych 
formularzach konkursowych. Za każde zgłoszenie (formularz) należy wnieść opłatę 

w wysokości 100 zł brutto. 
 
V. Kryteria ocen Jury Konkursu – w zależności od produktu: 
 

• Aerodynamika 
• Wydajność 
• Ergonomia 
• Funkcjonalność 
• Użyteczność 
• Jakość wykonania 



• Waga 
• Stopień innowacyjności 
• Komfort użytkowania 
• Branding 
• Wybór materiałów 
• Serwis  
• Bezpieczeństwo 
• Stabilność 
• Zgodność środowiskowa (ekologiczna) 
• Jakość wykonania 
• Polska myśl techniczna 
• Polskie wzornictwo 
• Design 
• Produkt wykonany w Polsce 
• Produkt wykonany z polskich materiałów 

 
VI. Jury. 
 

1. Komisję Konkursową powołują Targi Kielce. 
 
2. Jury obraduje pod kierownictwem przewodniczącego Jury, wybranego przez TK spośród członków 

Jury. Sekretariat oraz obsługę biurową zabezpieczają Targi Kielce. 
 
3. Wszelkie materiały i działania Jury mają charakter poufny i nie będą udostępniane osobom  

trzecim. 
 
4. Jury może pominąć w ocenie wyroby, które nie posiadają właściwych dokumentów lub 

wymagające długotrwałych specjalistycznych badań umożliwiających ocenę walorów produktu. 
 
5. Statuetki i Wyróżnienia w poszczególnych kategoriach konkursowych Jury przyznaje poprzez 

głosowanie. Posiedzenia Jury są niejawne i protokołowane. 
 
6. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie Statuetek i Wyróżnień nastąpi podczas uroczystego 

bankietu w dniu 21.09.2017r. 
 
7. Produkty nagrodzone lub wyróżnione w Konkursie zostaną przez cały okres trwania Targów 

zaprezentowane w Strefie Nagród – miejscu wyznaczonym przez Organizatora na powierzchniach 
wystawienniczych. 

 
VII. Nagrody. 
 

1. Nagrodą główną w każdej kategorii jest Statuetka: KIELCE BIKE-EXPO AWARD. Wyróżnienia 
stanowią dyplomy, ufundowane przez Targi Kielce. 

 
2. Jury ma prawo nie przyznania medalu lub wyróżnień w poszczególnych kategoriach.  
 
3. Zdobywcy statuetek i wyróżnień mają prawo sygnować nagrodzone wyroby ich znakiem stosując 

się do księgi znaków. 
 
4. Ponadto Targi Kielce przyznają medale i wyróżnienie za aranżację stoiska targowego  

i sposób promocji. W tej kategorii niewymagane jest zgłoszenie. Pod uwagę brane są 
wszystkie stoiska prezentowane na targach.  

 
 
 
 

Zapraszamy do udziału w Konkursie – Organizatorzy 
 


