REGULAMIN
Konkursu o Nagrody i Wyróżnienia Targów Kielce i SIT Polska na targach X Dni Druku 3D

I. Organizatorzy Konkursu.
Organizatorem Konkursu są Targi Kielce i Stowarzyszenie Innowacyjnych Technologii, SIT Polska.

II. Cel Konkursu.
Celem Konkursu jest promocja najlepszych wyrobów i usług prezentowanych na w/w targach.

III. Warunki Przystąpienia do Konkursu.
1. W Konkursie może wziąć udział każda firma, która zgłosiła uczestnictwo w w/w targach
i dokonała opłaty manipulacyjnej w wysokości 300 złotych + 23 %VAT ( 369 zł brutto) za każdy
zgłoszony do Konkursu wyrób i usługę na konto:
Targi Kielce S.A. ul. Zakładowa 1; 25-672 Kielce
Tytuł wpłaty: konkurs X Dni Druku 3D
bank: Raiffeisen Bank Polska S.A.

numer konta: 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537

Swift kod: RCBWPLPW
2. Warunkiem przyjęcia wyrobu i usługi do Konkursu jest przesłanie zgłoszenia, sporządzonego
wg wzoru załączonego do niniejszego regulaminu na adres elektroniczny SIT Polska:
janusz.wojcik@sitpolska.org do dnia 30 marca 2018 r. wraz z potwierdzeniem wpłaty.
Każdy z Wystawców i zarejestrowanych w Sit Polska Współwystawców może przesłać dowolną
liczbę zgłoszeń. SIT Polska potwierdzi w osobnym mailu przyjęcie zgłoszenia.
3. Zgłoszony do Konkursu wyrób powinien być umieszczony na stoisku Zgłaszającego i opatrzony
informacją o treści "Wyrób zgłoszony do Konkursu". Wyjątek stanowi sytuacja kiedy gabaryty lub
względy logistyczne nie pozwalają na jego prezentację na stoisku. W takim przypadku dopuszcza się
inny sposób prezentacji. Mogą to być modele, makiety, fotografie, prezentacje, dokumentacja
techniczna itp. Należy mieć na uwadze, że w takich przypadkach komisja będzie z dużą starannością
weryfikowała, czy przeszkoda sprowadzenia fizycznie wyrobu jest rzeczywista.
W przypadku usług należy przedstawić przykładowe produkty lub projekty powstałe w wyniku
świadczonych usług.
4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie
przekazanych informacji oraz zdjęć przez organizatorów i współpracujące z nim podmioty.

IV. Kategorie wyrobów zgłaszanych do Konkursu.
Do konkursu mogą być zgłaszane wyroby, usługi, opracowania lub rozwiązania techniczne wchodzące
w zakres branżowy targów Dni Druku 3D: maszyny i urządzenia do druku 3d, skanery 3d,
oprogramowanie 3d, materiały do druku 3d, usługi druku 3d, usługi inne związane z drukiem 3d lub
technologiami addytywnymi.

V. Kryteria i skala ocen.
Wyroby i usługi zgłoszone do konkursu Kapituła oceniać będzie w zakresie:
- walorów użytkowych i funkcjonalnych,
- nowoczesności zastosowanych rozwiązań,
- podatności obsługowo-naprawczej,
- walorów zewnętrznych i estetyki,
Kapituła Konkursu może ustalić także inne kryteria oceny.

VI. Kapituła
1. Kapitułę Konkursową powołują Targi Kielce i SIT Polska z grona naukowców posiadających
co najmniej tytuł doktora i z doświadczeniem w branży druku 3d.
2. Kapituła obraduje pod kierownictwem przewodniczącego Kapituły, wybranego spośród członków
Kapituły, a sekretariat oraz obsługę biurową zabezpieczają Targi Kielce i SIT Polska.
3. Targi Kielce i SIT Polska mogą powołać ekspertów, których zadaniem byłoby przygotowanie
opinii o zgłoszonych wyrobach i którzy mogą uczestniczyć z głosem doradczym
w posiedzeniach Kapituły.
4. Wszelkie materiały i działania Kapituły mają charakter poufny i nie będą udostępniane
osobom trzecim.
5. Kapituła może pominąć w ocenie wyroby nie posiadające właściwych dokumentów
lub wymagające długotrwałych specjalistycznych badań umożliwiających ocenę walorów produktu.
6. Statuetki i Wyróżnienia Kapituła przyznaje poprzez głosowanie.
7. Posiedzenia Kapituły są protokołowane.
8. Ocena i wybór Laureatów Konkursu przez Kapitułę jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

VII. Harmonogram:
Do 30 marca 2017r. – przyjmowanie zgłoszeń
10 kwietnia 2018r. od godz. 9.00 – planowany termin zebrania się i rozpoczęcie obrad Kapituły
11 kwietnia 2017 – ogłoszenie wyników i wręczenie Nagród i Wyróżnień.

VII. Nagrody.
1. Nagrodą główną jest Nagroda Targów Kielce i SIT Polska. Na IX Dniach Druku 3D
zostanie przyznanych 5 Nagród Głównych oraz trzy Wyróżnienia w formie dyplomu.
Zdobywcy Nagród otrzymają Statuetki.
2. Kapituła ma prawo nie przyznania wskazanej ilości Nagród i Wyróżnień.
3. Zdobywcy statuetek i dyplomów mają prawo sygnować nagrodzone wyroby ich wizerunkiem.
4. Ponadto Targi Kielce i SIT Polska przyznają Nagrodę i Wyróżnienie za aranżację stoiska targowego
i sposób promocji. W tej kategorii nie jest wymagane zgłoszenie. Pod uwagę brane są wszystkie stoiska
prezentowane na targach Dni Druku 3D. Decyzja Targów Kielce i Sit Polska jest ostateczna i nie podlega
odwołaniu.

Zapraszamy do udziału w Konkursie – Organizatorzy

