
REGULAMIN KONKURSU
„NAJLEPSZE STOISKO WYSTAWOWE W KATEGORII SPOŻYWCZEJ”

W XIV MIĘDZYNARODOWYCH SIEMIATYCKICH TARGACH POGRANICZA
2019

§ 1

Celem Konkursu  jest  nagrodzenie  najlepszej  i  najciekawszej  prezentacji  produktów
firmy 

§ 2

Konkurs  odbywa  się  podczas  trwania  XIII  Międzynarodowych  Siemiatyckich  Targów
Pogranicza 2018 w Siemiatyczach

§ 3

W celu przeprowadzenia Konkursu Zarząd Stowarzyszenia  powołuje Komisję Konkursową.

§ 4
Zadaniem Komisji jest:
● Przeprowadzenie Konkursu;
● Przyznanie  nagrody  „NAJLEPSZE  STOISKO  WYSTAWOWE  W  KATEGORII
SPOŻYWCZEJ”.

§ 5
Uczestnikiem Konkursu może  być  każdy wystawca  uczestniczący w Targach,  spełniający
warunki konkursu.
Warunkiem udziału jest zgłoszenie się do Konkursu.

§ 6
Kartę udziału w Konkursie każdy chętny wystawca otrzymuje przy zgłoszeniu się i rejestracji
w Biurze Targów lub może pobrać plik ze strony internetowej www.skig.pl 
Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 7
Komisja konkursowa będzie oceniała  ofertę według następujących kryteriów:

 Najciekawsza aranżacja  prezentowanych produktów
 Walory reklamowe prezentowanej firmy 
 Jakość i estetyka
 Atrakcyjność prezentacji oferty targowej

§ 8
Wypełnioną  Kartę  udziału  wystawca  przekazuje  najpóźniej   w  dniu  trwania  targów  do
godziny 15:30 w Biurze Targów.
Komisja Konkursowa odwiedza stoiska w celu oceny produktów W czasie pobytu członków
komisji  na  stoisku,  zgłaszający  stoisko  do  Konkursu  zobowiązany  jest  do  jego
zaprezentowania członkom komisji.

§ 9
Komisja Konkursowa na swoim posiedzeniu dokonuje oceny zgłoszonych produktów.
1. W celu wyłonienia “ Najlepsze stoisko wystawowe w kategorii spożywczej”
Komisja przyznaje każdemu zgłoszonemu stoisku punkty w następujących kategoriach:

 Najciekawsza aranżacja  prezentowanych produktów 1-20 punktów
 Walory reklamowe prezentowanej firmy 1-20 punktów

http://www.skig.pl/


 Jakość i estetyka 1 -10 punktów
 Atrakcyjność prezentacji oferty targowej 1-5 punktów

2. Punkty z poszczególnych kategorii zostaną zsumowane.

§ 10
Nagrodę za  „Najlepsze  stoisko wystawowe w kategorii  spożywczej”  otrzymuje  wystawca
którego stoisko otrzymało największą ilość punktów, o których mowa w § 9.

§ 11
Z posiedzenia Komisji i wyboru zwycięzcy Komisja spisuje protokół.

§ 12
Ogłoszenie wyników i  wręczenie nagrody ok. godziny 18.00

Prezes Zarządu SKIG 
Arkadiusz Płotka
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