
  

 

 

 

 

  R E G U L A M I N 

Konkursu o Medale i Wyróżnienia Targów Kielce 

MIĘDZYNARODOWY KONGRES BIUR RACHUNKOWYCH 2019 r. 

 

I. Organizatorzy Konkursu. 

Organizatorem konkursu są Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1, wpisane do        

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach , X Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352242, NIP 657-030-98-03   

 

II. Cel Konkursu. 

Medale i wyróżnienia  Targów Kielce są przyznawane przez Targi Kielce podczas Międzynarodowego 

Kongresu Biur Rachunkowych dla Wystawców i Sponsorów – producentów, dystrybutorów oraz 

Wystawców i Sponsorów posiadających upoważnienie od producenta do prezentowania jego 

produktów, jako najlepszych w branży. 

 

III. Warunki przystąpienia do Konkursu. 

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

w Międzynarodowym Kongresie Biur Rachunkowych 2019 i dokonała wpłaty manipulacyjnej 

w wysokości 150,00 złotych brutto za każdą kategorię, w jakiej wyrób został zgłoszony  

do konkursu na poniższe konto bankowe:  

Targi Kielce S.A.  

bank: BNP Paribas Bank Polska S.A. 

numer konta: 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537 

 

2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie drogą elektroniczną Zgłoszenia 

zawierającego następujące elementy: 

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

b) Potwierdzenie dokonania wpłaty manipulacyjnej  

 

3. Kompletne Zgłoszenie wraz z załącznikami należy dostarczyć w następujący sposób: 

- przesłać na adres mailowy: kuc.paulina@targikielce.pl do dnia 25.11.2019 r. do godz. 14.00 

4. Materiały dostarczone do TK musza być dokładnie opisane i dotyczyć wyłącznie informacji  

o zgłoszonym do Konkursu produkcie.  

 

5. Każdy z Wystawców/Sponsorów może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę produktów. Każdy 

produkt może zostać zgłoszony w dowolnej liczbie kategorii.  

 

6. 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/produktów   zgłaszanych do Konkursu :   

  

-   usługi  finansowe     

  

-   technologia , cyfryzacja   i elektronizacja procesów   

  

-   HR   
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Jeden produkt może być zgłoszony w kilku kategoriach.  

Opłata za udział w konkursie każdego wyrobu/produktu w jednej kategorii wynosi:  

150 złotych brutto wpłacona na wskazane w regulaminie konto bankowe. 

 

V. Kryteria ocen Jury Konkursu – w zależności od produktu: 

 

 Przydatność  w różnorodnych zastosowaniach w gospodarce 

 Poziom techniczny rozwiązań: trwałość, niezawodność 

 Wydajność 

 Funkcjonalność 

 Użyteczność 

 Innowacyjność 

 Bezpieczeństwo. 

 

 

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/produkty, które nie posiadają właściwych dokumentów lub 

wymagające długotrwałych specjalistycznych badań umożliwiających ocenę walorów produktu. 

 

5. Medale i Wyróżnienia w poszczególnych kategoriach konkursowych Jury przyznaje poprzez 

głosowanie. Posiedzenia Jury są niejawne i protokołowane. 

 

6. Zgłoszony do konkursu produkt należy zaprezentować na stoisku w trakcie trwania targów. 

 

6. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie Medali i Wyróżnień nastąpi podczas Uroczystej Gali 

Międzynarodowego Kongresu Biur Rachunkowych w dniu 26.11.2019 r. 

 

 

 

VII. Nagrody. 

 

1. Nagrodami są medale i dyplomy Targów Kielce ufundowane przez Targi Kielce. 

 

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

 

3. Zdobywcy medali i wyróżnień mają prawo sygnować nagrodzone wyroby ich znakiem stosując się 

do księgi znaków. 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie – Organizatorzy 

 


