TARGI

BUDOWLANE
I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

27-29
marca
2020

SZCZECIN

REGULAMIN KONKURSU WYRÓŻNIONY WYRÓB
§1
Organizatorem konkursu jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie,
przy ul. Tadeusza Wendy 8, zwana dalej Żeglugą.
§2
Prawo do udziału w konkursie przysługuje wszystkim wystawcom uczestniczącym w Targach Budowlanych
i Wyposażenia Wnętrz BUD-GRYF & HOME, którzy zgłoszą swój produkt wraz z dokumentacją nie później niż
26 marca 2020 r., do godziny 16.00
§3
Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przysłania wypełnionego zgłoszenia oraz uregulowania opłaty za udział
w konkursie w wysokości 150 złotych + VAT do 26 marca 2020 r. przelewem na konto:
BANK PKO BP 60 1020 4795 0000 9402 0329 5961.
§4
1. Komisja konkursowa powołana przez Żeglugę dokona oceny zgłoszonych produktów, biorąc pod uwagę poniższe kryteria:
• atrakcyjność produktu wobec aktualnego zapotrzebowania rynku
• innowacyjność, nowe technologie
• polska myśl techniczna
• użyteczność, trwałość
• wzornictwo, estetyka, jakość
• promocja wyrobu
• cena wyrobu
• inne walory (nowatorstwo, posiadane atesty, świadectwa)
2. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do dowolnego wartościowania poszczególnych kryteriów oceny
w odniesieniu do każdego konkursowego produktu, jak i do wprowadzenia dodatkowych kryteriów oceny.
3. Z prac komisji konkursowej sporządzony zostanie protokół, z którego treścią zapoznani zostaną uczestnicy
konkursu.
4. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w konkursie.
§5
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 27 marca 2020 roku podczas wieczoru branżowego Wystawców.
§6
1. Nagrodami w konkursie są medale, wyróżnieniami w konkursie są dyplomy.
2. Informacja o wynikach konkursu Wyróżniony Wyrób zostanie przekazana lokalnym mediom oraz zamieszczona
na stronie www.zegluga.szn.pl.
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Dane firmy:

Nazwa
wyrobu/usługi:

Krótki opis
wyrobu/usługi:

Podpis Wystawcy
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