Regulamin Konkursu o Grand Prix Prezesa Polskiej Akademii Nauk
1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie wystawcy prezentujący swoją ofertę podczas
20. Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2018 oraz
7. Targów Techniki Kryminalistycznej CrimeLab 2018 odbywających się w dniach 14 – 16 marca
2018 roku w Warszawie.
2.

Produkty oceniane przez niezależne Jury Konkursowe w składzie:

−
−
−
−
−

Profesor Janusz Lipkowski (IChF PAN) – Przewodniczący
Profesor Ewa Bulska (UW)
Profesor Bożena Kamińska-Kaczmarek (IBD PAN)
Profesor Michał Leszczyński (IWC PAN)
Profesor Paweł Kulesza (UW)

3. Do konkursu mogą być zgłaszane przyrządy, zestawy odczynników lub inne nowatorskie
elementy wyposażenia laboratoriów, które będą się charakteryzować:
−

nowoczesną technologią,

−

oryginalnością i innowacyjnością w stosunku do produktów istniejących na rynku,

−

łatwością zastosowania,

−

energo- i materiałooszczędnością,

−

znaczeniem dla podniesienia poziomu badań analitycznych i kontrolno-pomiarowych,

−

znaczeniem w bezpieczeństwie i obronności państwa,

−

łatwością obsługi,

−

bezpieczeństwem w zastosowaniu,

−

oraz takie, które są przyjazne dla środowiska.

4. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
targów www.targieurolab.pl i przesłać na podany w formularzu adres.
5. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dodatkowe materiały:
−

opis produktu wraz z jego parametrami technicznymi,

−

foldery lub broszury reklamowe,

−

ewentualne certyfikaty oraz atesty,

−

opinie użytkowników produktu,

−

kolorowe zdjęcia produktu i ewentualne szkice projektowe,

−

sam produkt lub jego próbkę.

6. Zgłoszenia do konkursu są jawne, tzn. na bieżąco na stronie internetowej targów
www.targieurolab.pl można śledzić informację, kto zgłosił się do konkursu z jakimi produktami.
7. Spośród nadesłanych zgłoszeń, Komisja wybierze produkty nominowane do nagrody.
8. Lista produktów nominowanych do nagrody zostanie umieszczona na stronie internetowej targów
www.targieurolab.pl nie później niż 9 marca 2018 roku.

9. Zgłoszony produkt nie będzie oceniany przez Jury Konkursowe, jeżeli Wniosek nie będzie
złożony w ustalonym terminie oraz nie będzie zgodny z niniejszym regulaminem lub jeżeli
załączone materiały nie pozwolą na dokonanie oceny wstępnej.
10. Ostateczny wybór najlepszych oraz wyróżnionych produktów nastąpi w dniu 14 marca 2018, po
wizycie przedstawicieli Jury Konkursowego na stoiskach firm produktów nominowanych do
nagrody.
11. Wystawcy produktów nominowanych do nagrody, w związku z wizytą przedstawicieli komisji
konkursowej na stoiskach, zobowiązani są do:
•

prezentacji na stoisku produktu nominowanego do nagrody lub materiałów informacyjnych o tym
produkcie,

•

zapewnienia

na

stoisku

obecności

osoby

kompetentnej

(pierwszego

dnia

targów,

tj. 14 marca 2018 roku), z którą przedstawiciele Komisji Konkursowej będą mogli porozmawiać na
temat zgłoszonego produktu.
12. W konkursie zostanie wyłoniony tylko jeden laureat. Jury Konkursowe może przyznać również
maksymalnie dwa wyróżnienia.
13. Laureat zostanie nagrodzony statuetką
14. Firmy wyróżnione zostaną nagrodzone okolicznościowym dyplomem
15. Wnioski oraz ewentualne materiały na temat zgłaszanych do konkursu produktów, powinny być
dostarczone do biura organizatora targów do niżej wymienionej osoby:
Martyna Hoser
Specjalista ds. eventów i marketingu
tel.: 22 / 529 39 69
MT Targi Polska SA, ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
e-mail: mhoser@mttargi.pl
16. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 9 lutego 2018.
17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany składu Jury w wyjątkowych przypadkach.
18. Decyzja Jury jest ostateczna.
19. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 15 marca 2018
podczas Wieczoru Wystawców Targów EuroLab 2018 oraz CrimeLab 2018.

