REGULAMIN KONKURSU TARGOWEGO
54 Międzynarodowych Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz „JESIEŃ 2018”,
20 Targów Technik Grzewczych i Zielonych Energii „INSTAL-SYSTEM 2018”,
Bielsko – Biała, 21-23.09. 2018 r.

Konkurs Targowy obejmuje trzy grupy tematyczne:
1.
2.
3.

Materiały, technologie budowlane, izolacje, pokrycia dachowe, nawierzchnie oraz projekty architektoniczne.
Techniki wykończenia wnętrz, chemia budowlana, stolarka budowlana.
Technika grzewcza i instalacyjna.
Zasady regulaminowe konkursu:

§1
W Konkursie Targowym można ubiegać się o następujące nagrody i wyróżnienia:
- Złote Filary Budownictwa,
- Puchar Prezydenta Miasta Bielska – Białej,
- Nagrody Śląskiej Izby Budownictwa,
- Nagrodę SARP oddz. Bielsko-Biała
- Nagrody Izb Gospodarczych będących patronami targów
§2
Do konkursu mogą być zgłaszane tylko rozwiązania eksponowane na targach.
Materiały zgłoszeniowe należy dostarczyć do siedziby organizatora targów: Biura Promocji i Wystaw ASTRA.
do dnia 10 września 2018.
§3
Zgłoszenie do Konkursu Targowego dokonuje się na formularzu pod nazwą: Zgłoszenie do konkursu , do którego dołączyć
należy :
- dokumentację techniczno- informacyjną
- świadectwo zezwalające na ich stosowanie w Polsce,
- informacje dotyczące zakresu stosowania , wdrożeń i innych,
- inne, istotne dla wniosku materiały.
§4
Organizator powołuje Komisję Targową d/s Konkursu w skład którego wchodzą przedstawiciele instytucji i urzędów
związanych z budownictwem, a także fundatorów nagród i wyróżnień.
§5
Obrady Komisji odbędą się w dniu 18 września 2018 roku. Obrady Jury są niejawne, a decyzje ostateczne.
§6
Przyjmuje się następujące kryteria oceny zgłaszanych rozwiązań:
- możliwości osiągania oszczędności materiałowych,
- mających istotny wpływ na energooszczędność,
- zakres zastosowań oraz aktualną ilość wdrożeń,
- innowacyjność,
- wpływ na środowisko naturalne
Jury konkursu może rozszerzyć zakres wymienionych powyżej kryteriów oceny oraz zwiększyć lub zmniejszyć ilość grup
tematycznych, jak i zmienić ich nazewnictwo.
§7
Lista nagrodzonych firm zostanie ogłoszona na spotkaniu dla Wystawców w dniu 21 września 2018. Nagrodzone firmy będą
również opublikowane w mass-mediach oraz radiu targowym podczas trwania targów, a także zamieszczone będą na strona
internetowych targów.
§8
Udział w konkursie targowym jest płatny i wynosi 500 zł netto od jednego zgłoszonego produktu.

