
REGULAMIN KONKURSU 
organizowanego na 

XVIII TARGACH PRZEMYSŁU DRZEWNEGO I GOSPODARKI ZASOBAMI LEŚNYMI 

LAS-EXPO  

16-18 marca 2018 

 
§1 

Organizatorem Konkursu są  Targi Kielce. 

§2 

Warunki przystąpienia do konkursu TK: 

1) W Konkursie może uczestniczyć każdy wystawca, który do dnia 16 marca br.(piątek) zgłosi wyrób do  Konkursu  

na  adres: Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce (lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Wystawców do 

godz. 10.00); 

2) Zadeklarowanie na formularzu zgłoszenia konkursowego swojego udziału, w co najmniej jednej kategorii; 
3) Zgłoszenie tej samej oferty w kilku kategoriach wymaga oddzielnego formularza na każdą kategorię; 

4) Firma może zgłosić do konkursu tylko jeden produkt; 
5) Załączenie do formularza zgłoszeniowego opisu technicznego i/lub produktu umożliwiającego dokonanie oceny 

zgłoszenia technicznego przedmiotu. 

§3 

Organizatorzy  XVIII Targów Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi powołali Komisję 

Konkursową, której zadaniem jest wytypowanie wyróżniających się produktów do uhonorowania: 

- medalami Targów Kielce 

- wyróżnieniami Targów Kielce. 

 

§4 

Kryteriami, według których przeprowadzona zostanie ocena zgłoszonych ofert do udziału w Konkursie są: 

1)  poziom techniczny rozwiązań, trwałość, niezawodność, innowacyjność; 

2) inne walory: nowatorstwo, proekologiczność, , proeksportowość, itp.; 

3) informacja o zdobytych dotychczas wyróżnieniach na 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 16 marca br                    

   (piątek) w godz. 10.30  - 14.00; 

2) Na życzenie Komisji Konkursowej wnioskodawca obowiązany jest podać niezbędne dodatkowe informacje 

  związane z produktem. 

 

§7 

Komisja Konkursowa ogłasza decyzję o przyznaniu wyróżnień oraz wręcza nagrody w pierwszym dniu trwania 

targów, tj. 16  marca br (piątek) o godz. 15.30 na Scenie Sala Omega Centrum Konferencyjne 

 

§8 

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

 

§9 

1) Listę nagrodzonych produktów zamieszcza się w prasie codziennej i specjalistycznej, w środkach masowego    

    przekazu oraz na stronie internetowej TK: www.las-expo.pl; 

2) Ewidencję  nagrodzonych produktów(firm) prowadzą Targi Kielce. 

 

§10 

Obrady Komisji Konkursowej są niejawne. 

§11 

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

                                       

Zapraszamy do udziału w konkursie - Organizatorzy 
 


