Regulamin Konkursu „na szczególnie wyróżniający się produkt”

prezentowany na targach

ENERGETAB 2017
I.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Celem konkursu jest promowanie najbardziej wyróżniających się produktów (urządzeń, aparatów,
sprzętu, technologii i oprogramowania) znajdujących zastosowanie w energetyce, prezentowanych na
30. Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2017 i zgłoszonych do
Konkursu.
2. Wyróżnienia będą przyznawane głównie produktom dojrzałym technicznie, co jest potwierdzone opiniami
technicznymi (certyfikatami) niezależnych instytucji badawczych i certyfikujących. Zasadniczo nie
przewiduje się przyznawania wyróżnień za wynalazki oraz konstrukcje prototypowe.
3. Decyzję o przyznaniu wyróżnienia i jego rodzaju podejmuje Komisja Konkursowa, którą tworzą eksperci
desygnowani przez: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału
Energii Elektrycznej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., Izbę
Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska, Polską Izbę Gospodarczą Elektrotechniki, Polskie
Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne i Oddział Bielsko – Bialski SEP.
4. Regulamin Konkursu oraz skład Komisji Konkursowej zatwierdza Komitet Programowy Targów.

II.

RODZAJE WYRÓŻNIEŃ

5. Zgłoszony do Konkursu produkt może otrzymać w wyniku postępowania oceniającego Komisji
Konkursowej jedno z następujących wyróżnień:
a) Puchar Ministra Energii,
b) Puchar Prezesa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej,
c) Statuetkę Prezydenta Bielska-Białej,
d) Medal Prezesa SEP,
e) Złoty Medal Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.,
f)
Medale: Złoty, Srebrny lub Brązowy Medal PGE Energia Odnawialna S.A.,
g) Medale: Złoty, Srebrny lub Brązowy Medal Targów ENERGETAB 2017,
h) Statuetkę „Lwa” Fundacji im. Kazimierza Szpotańskiego,
i)
Statuetkę Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska,
j)
Statuetkę „Złoty Volt” Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki,
k) Statuetkę Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego,
l)
Wyróżnienia Honorowe Targów ENERGETAB 2017.
6. Decyzję o liczbie (nie większej niż 8) przyznanych Wyróżnień Honorowych Targów ENERGETAB 2017
podejmuje Komisja Konkursowa. Najbardziej interesująca prezentacja targowa może zostać wyróżniona
przez Komisję Konkursową Pucharem Redakcji miesięcznika ENERGETYKA.
7. Produkt zaproponowany do wyróżnienia Medalem Prezesa SEP przez Komisję Konkursową musi
spełniać kryteria „Regulaminu przyznawania Medalu Prezesa SEP za krajowy produkt z obszaru
elektryki”. Dotyczy to również regulaminów przypisanych innym wyróżnieniom, o ile ich fundatorzy takie
regulaminy opracowali i okazali Komisji Konkursowej.
8. Komisja Konkursowa podczas posiedzeń związanych z postępowaniem kwalifikującym produkty do
nagrodzenia wyróżnieniem może obradować w składzie powiększonym o przedstawiciela fundatora
wyróżnienia, o ile nie jest on już reprezentowany w składzie Komisji.
9. Przedstawiciel fundatora przedstawia Komisji Konkursowej swoją opinię o produktach typowanych do
nagrodzenia ufundowanym wyróżnieniem. Nie bierze on jednak udziału w głosowaniu członków Komisji
Konkursowej przyznającej wyróżnienie.

III.

WARUNKI UCZESTNICTWA

10. Produkty do konkursu mogą zgłaszać jedynie firmy uczestniczące jako wystawcy w targach
ENERGETAB 2017. Zgłoszony do konkursu produkt musi być prezentowany na Targach. Jeśli Wystawca
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nie jest producentem lub właścicielem praw do zgłoszonego produktu, zobowiązany jest do
przedstawienia upoważnienia producenta, załączonego do formularza „Zgłoszenie produktu do
konkursu”.
11. Warunkiem przyjęcia produktu do Konkursu jest terminowe dostarczenie wypełnionego formularza
„Zgłoszenie produktu do konkursu” oraz wniesienie opłaty za konkurs zgodnie z pkt.13 „ZgłoszeniaUmowy”. Wraz z formularzem zgłoszenia należy dostarczyć niezbędną dokumentację umożliwiającą
dokonanie oceny produktu.
12. Produkty proponowane do wyróżnienia Medalem Prezesa SEP należy zgłosić na odrębnym formularzu
„Wniosek o nadanie Medalu Prezesa SEP” oraz wnieść odrębną opłatę zgłoszeniową na konto SEP
w wysokości min. wynagrodzenia w kraju (wynoszącego w 2017 r.- 2000,00 zł + VAT).

IV.

WERYFIKACJA WNIOSKÓW I OCENA ZGŁOSZONYCH PRODUKTÓW

13. W ciągu siedmiu dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń Biuro Targów dokonuje formalnej
weryfikacji zgłoszeń, polegającej na sprawdzeniu kompletności dostarczonej dokumentacji i faktu
wniesienia opłaty za konkurs. Następnie Biuro Targów przekazuje Komisji Konkursowej dokumentację
zgłoszonych do Konkursu produktów wraz z listą produktów zweryfikowanych pozytywnie oraz listą
produktów odrzuconych po weryfikacji formalnej wraz z uzasadnieniem powodu odrzucenia.
14. Komisja Konkursowa zatwierdza ostateczną listę produktów podlegających ocenie merytorycznej.
15. Komisja Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej zgłoszonych produktów na podstawie dostarczonej
dokumentacji. Nadto Komisja Konkursowa ma prawo zapoznania się na stoisku z ocenianym produktem
i uzyskania dodatkowych informacji w dniu poprzedzającym otwarcie Targów (to jest 11.09.2017 r.) w
godz. od 14.00 do 18.00.
16. Podstawowymi kryteriami stosowanymi przy ocenianiu produktu są:
a) poziom nowoczesności pod względem konstrukcyjnym i technologicznym, w tym także uzyskane
zastrzeżenia patentowe, znaki jakości, atesty, certyfikaty, itp.
b) parametry techniczne,
c) walory użytkowe - jakość, niezawodność, wymagania eksploatacyjne, spełnianie wymagań ochrony
środowiska, efektywność energetyczna, ergonomiczność, bezpieczeństwo użytkowania, wzornictwo,
itp.
d) poziom technologii produkcji, stosowanie systemów zarządzania jakością i środowiskiem,
e) obecność na rynku, opinie użytkowników, listy referencyjne, itp.

V.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

17. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 16 sierpnia 2017 r.
18. Dokumentacje produktów załączone do zgłoszenia w zasadzie nie podlegają zwrotowi.
19. Opłaty za konkurs nie podlegają zwrotowi.
20. Ogłoszenie decyzji Komisji Konkursowej i wręczenie wyróżnień następuje w pierwszym dniu Targów.
21. Wykaz laureatów konkursu zamieszcza się w Informatorze Targowym oraz przekazywany jest do
mediów (przede wszystkim do czasopism branżowych patronujących Targom).
22. Laureaci konkursu mają prawo publikowania informacji o uzyskanych wyróżnieniach oraz reprodukcji
wyróżnień w materiałach promocyjnych.
23. Ewidencję nagrodzonych produktów prowadzi Biuro Targów.
24. Obrady Komisji Konkursowej są niejawne, a decyzje ostateczne.

KOMITET PROGRAMOWY
ENERGETAB 2017
Załączniki:
1.
Formularz zgłoszenia produktu do Konkursu
2.
Regulamin przyznawania Medalu Prezesa SEP
3.
Wniosek o nadanie medalu Prezesa SEP

