
REGULAMIN KONKURSÓW
XV EDYCJI TARGÓW 

„KALBUD-INNOWACJE 2011”

I. ORGANIZATOR KONKURSÓW
Organizatorem konkursów jest Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu.

II. RODZAJE KONKURSÓW
Dla wystawców uczestniczących w XV Targach „KALBUD-INNOWACJE 2011”,
przeprowadzone zostaną konkursy na:

 NAJLEPSZY PRODUKT POLSKI „KALBUD-INNOWACJE  2011”,
 NAJLEPSZY PRODUKT-WYRÓB „KALBUD-INNOWACJE 2011”,
 NAJCIEKAWSZĄ ARANŻACJĘ STOISKA TARGOWEGO.

III. CELE KONKURSÓW
Celem konkursów jest promowanie produktów-wyrobów firm, które dostosowywane są

dla potrzeb rynkowych-konsumentów. Cechować je winna wysoka jakość, innowacyjność,
funkcjonalność i konkurencyjność cenowa.

Ponadto poprzez konkurs na najciekawszą aranżację stoiska targowego zamierzamy
promować tych Wystawców, którzy szczególną wagę przywiązują do właściwej promocji
swojej firmy i jej produktów-wyrobów.

IV. PRZEDMIOT KONKURSÓW
Do konkursów może być zgłoszony produkt-wyrób nowy lub zmodernizowany,

eksponowany na targach. Produkt-wyrób zgłoszony do konkursów winien stanowić
nowość techniczną lub technologiczną albo charakteryzować się istotnym
zmodernizowaniem w stosunku do obecnie produkowanych-oferowanych.

 Kryteria cechujące produkt-wyrób:
1. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne.
2. Wysoka funkcjonalność i wartość użytkowa.
3. Estetyka i jakość wykonania.
4. Niezawodność działania.
5. Cena i ekonomiczne cechy użytkowe.
6. Inne walory produktu-wyrobu: proekologiczność, dostępność na rynku,

serwis, okres gwarancji itp.
 Kryteria cechujące stoisko: wyróżniająca się zabudowa i aranżacja stoiska

wystawienniczego na targach.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSACH
Wystawcy mogą zgłosić do konkursów :

 dowolną ilość produktów-wyrobów lub zestawów produktów-wyrobów,
 stoisko wystawiennicze.

Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest dokonanie wpłaty w wysokości 100,00 zł
+23 VAT na konto organizatora (za każdy wniosek) oraz złożenie w terminie do
12 września 2011 roku do  Biura Targów następujących materiałów:

 karty zgłoszenia (załącznik do regulaminu),
 zwięzłej charakterystyki produktu-wyrobu z podaniem cech, którymi się wyróżniają,
 certyfikatów, świadectw zgodności, opinii, wyników badań instytucji

specjalistycznych,



 inne materiały podkreślające walory użytkowe i techniczne produktu-wyrobu.
Wystawcy zobowiązani są do oznaczenia produktów-wyrobów i stoisk zgłoszonych do
konkursów XV targów „KALBUD-INNOWACJE 2011”.

VI. ORGANIZACJA KONKURSÓW  I  TRYB DOKONYWANIA OCENY 
      PRODUKTÓW-WYROBÓW

Ocenę zgłoszonych do konkursów produktów-wyrobów i stoisk przeprowadza, Komisja
Konkursowa powołana przez Zarząd Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu.
Zgłoszony produkt-wyrób, stoisko wystawiennicze nie będą oceniane przez Komisję,
jeżeli wniosek nie będzie zgłoszony w ustalonym terminie, względnie nie będzie dokonana
wpłata za udział w konkursie.
Obrady Komisji są tajne, a decyzje Komisji zatwierdzone przez Zarząd Rady Federacji
SNT-NOT w Kaliszu są ostateczne.

Produkt-wyrób lub stoisko wystawiennicze może być nagrodzone lub wyróżnione
w poszczególnych kategoriach:

 statuetką „Kalbud-Innowacje 2011”,
 medalem „Kalbud-Innowacje 2011”,
 lub dyplomem.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podziału tytułów i dyplomów, dokonuje Zarząd Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu

na wniosek Komisji Konkursowej.
2. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele wystawców,

którzy zgłosili produkty-wyroby lub stoisko do konkursu XV Targów „Kalbud -
Innowacje 2011”.

3. Wręczenia nagród i wyróżnień dokonuje Prezes Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu
wspólnie z przedstawicielami współorganizatorów.

4. Producenci wyróżnionych produktów-wyrobów mają prawo znakowania swoich
wyrobów otrzymanymi nagrodami i wyróżnieniami.

5. Interpretacja niniejszego regulaminu konkursu, należy wyłącznie do Zarządu Rady
Federacji SNT-NOT w Kaliszu.

6. Listę przyznanych tytułów i wyróżnień ogłosi się w środkach masowego przekazu.
7. Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela Biuro Organizacyjne Targów.

ZARZĄD RADY FEDERACJI SNT-NOT W KALISZU
Dom Technika NOT

62-800 Kalisz  ul. Rumińskiego 2
tel. (62) 757-34-49

fax. (62) 757-79-67
email: not-kalisz@xl.wp.pl

www.not.kalisz.pl
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