
 

 

Regulamin  

Konkursu o Nagrodę Komendanta Głównego Straży Granicznej „Laur Graniczny" 

dla Uczestników XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 

I. Postanowienia Ogólne 
1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują Uczestników 

Konkursu o Nagrodę Komendanta Głównego Straży 
Granicznej „Laur Graniczny" (zwanego dalej 

Konkursem), organizowanego w ramach XXIV 
Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, 
zwanych dalej XXV MPSO. 

2. Nagroda Komendanta Głównego Straży Granicznej „Laur 
Graniczny" jest przyznawana za produkt uznany przez 

Straż Graniczną za najbardziej funkcjonalny i 
usprawniający służbę graniczną. 

3. Celem Konkursu jest promocja rozwoju technologicznego i 
postępu technicznego w zakresie sprzętu i technologii dla 
Straży Granicznej. 

II. Warunki Uczestnictwa 
1. W Konkursie mogą uczestniczyć Wystawcy XXIV MPSO, 

którzy w ciągu 26 lat istnienia Straży Granicznej 
dostarczyli jej produkt (sprzęt, wyposażenie, technologię 
itp.) i którzy złożą w terminie Zgłoszenie do udziału w  
Konkursie. 

2. Oryginał Zgłoszenia Uczestnictwa w Konkursie należy 
nadsyłać do siedziby XXV MPSO na adres: Targi Kielce 
S.A., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, z dopiskiem na 
kopercie „Laur Graniczny" do dnia 18 sierpnia 2017 r. 

oraz faxem 0-41 365-13-15 i elektronicznie na adres – 
matys.ewelina@targikielce.pl - tekst w formacie Word, 
grafika w formacie jpg, wraz z informacją o produkcie 
zgłoszonym do nagrody - przeznaczoną do publikacji 
(katalog, serwis www, ulotka). Treść wpisu w języku 
polskim i angielskim powinna zawierać nazwę Wystawcy 
(w przypadku zmiany nazwy Wystawcy należy podać 
nazwę Wystawcy obowiązującą w czasie dostarczenia 
produktu), nazwę produktu, jego przeznaczenie oraz 
walory eksploatacyjne. Teksty - do 80 słów w wersji 
polskiej i angielskiej, 

 

3. Nadesłanie Zgłoszenia Uczestnictwa oznacza akceptację 
warunków Konkursu i Regulaminu. 

4. Wystawca XXV MPSO zgłaszający produkt do Konkursu 
zobowiązany jest do zapewnienia możliwości jego 
obejrzenia przez cały okres trwania XXV MSPO. 

5. Kryteria oceny - Nagroda „Laur Graniczny" przyznana 

zostanie za produkty (sprzęt -technologie): 
wyróżniające się najwyższą użytecznością dla Straży 
Granicznej w ciągu 26 lat jej istnienia, odpowiadające 
potrzebom formacji, wspomagające realizację zadań, 
zwiększające efektywność działań oraz wzmacniające 
bezpieczeństwo funkcjonariuszy, wyróżniające się 
nowatorstwem myśli technicznej i technologicznej, 
unikalnymi walorami eksploatacyjnymi oraz korzystnymi 
wskaźnikami ekonomicznymi. 

6. Przyznana nagroda może być wykorzystywana w 
działaniach promocyjnych firmy. 

7. Nagroda „Laur Graniczny" przyznawana jest przez 

Komendanta Głównego Straży Granicznej na podstawie 
opinii jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz 
przy ewentualnym doradztwie ekspertów.  

8. Decyzja Komendanta Głównego Straży Granicznej jest 
ostateczna i żadne odwołania od niej nie będą 
uwzględniane. 

9. W przypadku dużej ilości uczestników Komendant Główny 
Straży Granicznej może przydzielić jedną nagrodę główną i 
do 3 wyróżnień. Komendant Główny Straży Granicznej 
zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród. 

10. Ogłoszenie wyników Konkursu i ceremonia wręczenia 
nagród odbędzie się podczas XXV MSPO. 

11. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej 
wiadomości poprzez opublikowanie ich w serwisie 
www.targikielce.pl oraz przesłanie informacji do 
branżowych partnerów medialnych. Lista laureatów i 
nagrodzonych produktów zostanie zaprezentowana w 
raporcie końcowym MSPO 2017. 
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