REGULAMIN KONKURSU
XI Międzynarodowej Wystawy Ratownictwo, Zabezpieczenia i Technika
Przeciwpożarowa - EDURA 2016,
09 - 11 czerwca 2016 r.
Celem wystawy EDURA jest prezentowanie przedstawicielom władz państwowych,
samorządowych, gospodarczych oraz środowisku pożarniczemu najnowszych osiągnięć
techniki stosowanej do zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, ratownictwa
i likwidacji skutków klęsk żywiołowych.
I. Cel konkursu
Głównym celem konkursu jest:
 promowanie wyrobów o najwyższej jakości służących do ochrony przeciwpożarowej
i ratownictwa,
 podwyższanie przez te działania poziomu powszechnego bezpieczeństwa, poprawa
efektywności działań ratowniczych i zwiększenie bezpieczeństwa pracy ratowników,
 promowanie firm wprowadzających na rynek nowości sprzętowe.
II. Warunki uczestnictwa
1. Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane wyroby prezentowane na wystawie
„Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa” EDURA 2016.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie kompletnego zgłoszenia
konkursowego w terminie do 25.05.2016 do biura wystawy – Kielce, ul. Zakładowa 1; fax
41 36 51 425; e-mail: predota.anna@targikielce.pl oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej
w wysokości 400 zł. + 23% VAT za każdy zgłaszany produkt (opłata nie podlega zwrotowi).
3. Zgłaszane wyroby powinny cechować się przede wszystkim:
 skutecznością działania, ergonomią,
 nowoczesnością konstrukcji i oryginalnością rozwiązań technicznych,
 wysoką jakością i estetyką wykonania.
Certyfikat lub świadectwo dopuszczenia wyrobu nie są wymagane.
4. Wystawca zgłaszający wyrób, bądź wyroby do konkursu zobowiązany jest jednocześnie
z przesłaniem zgłoszenia do konkursu przesłać drogą e-mail (predota.anna@targikielce.pl)
zdjęcia zgłaszanego produktu oraz logo firmy. Zgłoszenie niekompletne (tzn. nie zawierające
zdjęcia wyrobu i logo zgłaszającej firmy) nie będzie brane pod uwagę. Materiał ten będzie
wykorzystany przez organizatorów konkursu podczas uroczystości wręczenia medali
i wyróżnień
5. Zgłoszony do Konkursu wyrób powinien być umieszczony na stoisku Zgłaszającego, a
Organizator opatrzy go informacją o treści "Wyrób zgłoszony do Konkursu".
6. Zgłoszenie do Konkursu jest również wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie
przekazanych informacji oraz zdjęć w publikacjach Targów Kielce oraz współpracujących
z nimi mediów.

III. Nagrody
1. Komisja konkursowa przyznaje jedną nagrodę i jedno wyróżnienie – w następujących
kategoriach:
 pojazdy pożarnicze - gaśnicze,
 pojazdy pożarnicze - specjalne,
 ochrona i uzbrojenie osobiste strażaka,
 sprzęt gaśniczy, ratowniczy i wspomagający akcje,
 zabezpieczenia przeciwpożarowe obiektów, NOWOŚĆ!
 likwidacji skutków klęsk żywiołowych. NOWOŚĆ!
2. Komisja może nie przyznać nagrody/wyróżnienia w określonej kategorii i przenieść ją do
innej kategorii.
3. Komisja konkursowa może przyznać nagrodę specjalną lub wyróżnienie specjalne dla firmy
lub wyrobu nie zgłoszonych do konkursu a prezentowanej na targach.
4. Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów. Nie przewiduje się żadnej formy
odwoławczej.
5. Komisja w dokonywaniu oceny zgłoszonych wyrobów może korzystać z pomocy
powoływanych przez siebie ekspertów.
6. Komisja może zażądać od wnioskodawcy zgłaszającego wyrób do konkursu wyjaśnień
uzupełnień w ustalonym przez siebie terminie.
7. Nie przyznaje się tej samej nagrody/wyróżnienia EDURY po raz drugi temu samemu
wyrobowi.
8. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie Medali i Wyróżnień nastąpi w dniu 10 czerwca 2016
roku podczas Uroczystej Gali.
IV. Powoływanie komisji konkursowej
1. Przewodniczącego komisji, wiceprzewodniczącego, sekretarza i członków komisji
powołuje Fundacja EDURA, w porozumieniu z Komendantem Głównym Państwowej
Straży Pożarnej.
2. Komisja kończy swoją działalność po wręczeniu nagród i wyróżnień.
3. Koszty związane z funkcjonowaniem komisji pokrywa organizator wystawy.

