
R E G U L A M I N  

 Konkursu o Medale i Wyróżnienia Targów Kielce  

na XIV  Międzynarodowych Targach Transportu Zbiorowego  

TRANSEXPO  23 - 25. 10. 2018r. 

 

I. Organizatorzy Konkursu. 
Organizatorem konkursu są Targi Kielce S.A. przy współpracy z Izbą Gospodarczą 

Komunikacji Miejskiej z Warszawy. 

 

II. Cel Konkursu. 

Celem konkursu jest promocja najlepszych wyrobów prezentowanych na                                 

XIV Międzynarodowych Targach Transportu Zbiorowego TRANSEXPO w Kielcach. 

 

III. Warunki przystąpienia do Konkursu. 

1.W Konkursie może wziąć udział każda firma, która zgłosiła uczestnictwo                             

w XIV Międzynarodowych Targach Transportu Zbiorowego TRANSEXPO w Kielcach               

i dokonała wpłaty manipulacyjnej w wysokości 900 złotych + 23%VAT za każdy zgłoszony 

do konkursu wyrób na konto: Targi Kielce Raiffeisen Bank Polska SA:  22 1750 1110 0000 

0000 0568 3537 
2. Na każdy wyrób mający brać udział w konkursie, należy sporządzić zgłoszenie na 

formularzu (wg załączonego do niniejszego regulaminu wzoru) przesyłając go wraz  

załącznikami na adres Targów Kielce do dnia 15 października 2018 (poniedziałek).  

Każdy z wystawców może zgłosić do konkursu dowolną liczbę wyrobów.  

3. Upoważniony przedstawiciel firmy zgłaszającej wyrób do konkursu, dokona prezentacji 

wyrobu na posiedzeniu Jury, udzielając dodatkowych informacji oraz odpowiedzi na pytania 

dotyczące wyrobu.  

O miejscu, dacie i godzinie prezentacji powiadomienie zostanie przekazane mail, na adres 

wskazany w zgłoszeniu. Wystawca zgłaszający wyrób, bądź wyroby do konkursu 

zobowiązany jest jednocześnie z przesłaniem zgłoszenia do konkursu przesłać drogą e-mail 

(wojcik.katarzyna@targikielce.pl) zdjęcia zgłaszanego produktu oraz logo firmy. 

Zgłoszenie niekompletne (tzn. nie zawierające zdjęcia wyrobu i logo zgłaszającej firmy) nie 

będzie brane pod uwagę.  Materiał ten będzie wykorzystany przez organizatorów konkursu 

podczas uroczystości wręczenia medali i wyróżnień. 

4. Zgłoszony do Konkursu wyrób powinien być umieszczony na stoisku Zgłaszającego              

i opatrzony informacją o treści "Wyrób zgłoszony do Konkursu". Do Konkursu nie mogą być 

zgłaszane modele, miniatury, makiety, fotografie wyrobów itp. 

5.Zgłoszenie do Konkursu jest również wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie 

przekazanych informacji oraz zdjęć w publikacjach Targów Kielce i IGKM i oraz 

współpracujących z nimi mediów.  

 

IV. Kategorie wyrobów zgłaszanych do Konkursu. 

 Autobusy 

 Części i wyposażenie autobusów 

 Infrastruktura techniczna, 

 Systemy obsługi pasażerów między innymi: informacja, bezpieczeństwo, planowanie 

sieci, 

 Systemy pobierania opłat, 

 Inne (np. ochrona środowiska) 

 

 



V. Kryteria i skala ocen. 
1. Wyroby zgłoszone do konkursu Jury oceniać będzie w zakresie:  

 walorów użytkowych i funkcjonalnych,  

 nowoczesności zastosowanych rozwiązań, 

 podatności obsługowo-naprawczej,  

 walorów zewnętrznych i estetyki, 

 

Jury może ustalić także inne kryteria oceny.  

 

VI. Jury. 

1. Komisję Konkursową powołują organizatorzy Międzynarodowych Targów Transportu 

Zbiorowego TRANSEXPO – Targi Kielce oraz Izba Gospodarcza Komunikacji 

Miejskiej. 

 

W skład jury wchodzą:  

 a/ Rada Nadzorcza Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej,  

 b/ Prezes Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, 

 b/ przedstawiciel Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji                      

(PIGTSiS),  

 c/ przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych (PSPA) 

 d/ przedstawiciel lub przedstawiciele polskich środowisk naukowych związanych         

z transportem publicznym (zaproszeni w miarę potrzeb). 

2. Jury obraduje pod kierownictwem przewodniczącego Jury, wybranego spośród członków 

Jury a sekretariat oraz obsługę biurową zabezpieczają Targi Kielce. 

3. Targi Kielce wspólnie z IGKM mogą powołać ekspertów, których zadaniem byłoby 

przygotowanie w poszczególnych kategoriach konkursowych opinii o zgłoszonych wyrobach 

i którzy mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Jury. 

4. Posiedzenia Jury odbędą się w dniach 22 października 2018 roku (poniedziałek – dzień 

przed targami) i 23 października 2018 roku (wtorek - pierwszy dzień targów) . 
5. Wszelkie materiały i działania Jury mają charakter poufny i nie będą udostępniane osobom 

trzecim. 

6. Jury może pominąć w ocenie wyroby nie posiadające właściwych dokumentów lub 

wymagające długotrwałych specjalistycznych badań umożliwiających ocenę walorów 

produktu.  

7. Medale i Wyróżnienia w poszczególnych kategoriach konkursowych Jury przyznaje 

poprzez głosowanie na posiedzeniu w dniu 23 października 2018 roku. Posiedzenia Jury są 

protokołowane. 

8. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie Medali i Wyróżnień nastąpi w dniu 23 października 

2018 roku.  

 

VII. Nagrody. 

1. Nagrodą główną w każdej kategorii jest Medal Targów Kielce. Wyróżnienia stanowią 

dyplomy, ufundowane przez Targi Kielce - organizatora Konkursu. 

2. Jury ma prawo nie przyznania medalu lub wyróżnień w poszczególnych kategoriach.  

3. Zdobywcy medali i dyplomów mają prawo sygnować nagrodzone wyroby ich 

wizerunkiem.  
 

 

 

 

 



KARTA  ZGŁOSZENIA 

do Konkursu o Medale i Wyróżnienia Targów Kielce  

na XIV Międzynarodowych Targach Transportu Zbiorowego  

TRANSEXPO  23 - 25. 10. 2018r. 

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy przesłać na adres: Targi Kielce S.A., ul. Zakładowa 1, Kielce,  

e-mail:wojcik.katarzyna@targikielce.pl – osoba odpowiedzialna: Katarzyna Wójcik, tel. 41/ 365-13-

19, kom: 660-053-206 

UWAGA:   Zgłoszenia należy wypełniać maszynowo lub pismem drukowanym,  

       oddzielnie dla każdego wyrobu. 

 Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń  - 15 października 2018  

 Opłata za udział w konkursie każdego wyrobu wynosi -900 złoty +23% VAT 

wpłacona na wskazane w regulaminie konto bankowe (do zgłoszenia należy 

dołączyć dowód wpłaty) 

 

 

1. Nazwa wyrobu zgłoszonego do Konkursu (nazwa handlowa wyrobu używana w ofertach i 

prospektach): 

....................................................................................................................................................................

................. 

....................................................................................................................................................................

................. 

2. Stoisko targowe nr ................... 

3. Propozycja kategorii konkursowej (wg wykazu zawartego w regulaminie konkursu) w jakiej 

zdaniem wystawcy wyrób powinien być oceniany:  

.................................................................................................................................... 

4. Pełna nazwa firmy: 

....................................................................................................................................................................

................. 

....................................................................................................................................................................

................. 

.................................................................................................................................................................... 

5. Adres/ telefony kontaktowe /fax / e-mail: 

....................................................................................................................................................................

................. 

....................................................................................................................................................................

................. 

6. Imię i nazwisko osoby kierującej firmą z podaniem pełnego stanowiska oraz imię i nazwisko, osoby 

upoważnionej do kontaktów z Komisją Konkursową właściwą do udzielania informacji o zgłoszonym 

do konkursu wyrobie: 

....................................................................................................................................................................

................ 

.................................................................................................................................................................... 

7. Krótki opis z podaniem parametrów technicznych i użytkowych ze szczególnym uwzględnieniem 

jego oddziaływania na środowisko oraz cech nowości (dostarczyć jako oddzielny załącznik w 

formie papierowej i elektronicznej):  

8. Oświadczamy, że wszelkie prawa do zgłaszanego wyrobu przysługują wyłącznie naszej firmie. 

9. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i upoważniamy Targi 

Kielce S.A. do wystawiania faktur VAT bez naszego podpisu nasz 

NIP……………….....................………………. 

10. Załączniki: rysunki i opisy techniczne, atesty, referencje, inne, fotografie, 

 

 

     

........................................    ............................................................................... 

          (Data)             (Pieczęć firmowa i podpis Wystawcy) 


