Regulamin Programu Promocyjnego SUPERNOWOCZESNY
i Konkursu o Nagrodę „Złota Gwiazda Policji”

dla Uczestników Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych
oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2019
I. Postanowienia Ogólne
1. Przepisy
niniejszego
Regulaminu
obowiązują
Uczestników Konkursu o Nagrodę „Złota Gwiazda Policji”
(zwanego dalej Konkursem), organizowanego w ramach
Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb
Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa
EUROPOLTECH 2019, zwanych dalej Targami oraz
Programu Promocyjnego SUPERNOWOCZESNY 2019.
2. Zgłoszenie do Programu SUPERNOWOCZESNY jest
jednocześnie aplikacją do Konkursu o Nagrodę „Złota
Gwiazda Policji”. Wszystkie produkty zgłoszone do
Programu SUPERNOWOCZESNY automatycznie stają
się uczestnikami Konkursu. Wystawca może zgłosić do
konkursu maksymalnie trzy produkty.
3. Celem Programu i Konkursu jest promocja rozwoju
technologicznego i postępu technicznego w zakresie
sprzętu i technologii dla służb policyjnych oraz formacji
bezpieczeństwa państwa.
4. Integralną częścią Regulaminu jest Zgłoszenie
Uczestnictwa w Programie SUPERNOWOCZESNY 2019.

6.

II. Warunki Uczestnictwa
1. W Konkursie mogą uczestniczyć Wystawcy Targów
EUROPOLTECH 2019.
2. Zgłoszenie Uczestnictwa należy przesłać do dnia 31
marca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: europoltech@mtgsa.com.pl - tekst w formacie word,
grafika w formacie jpg. wraz z:
a. informacją o produkcie prezentowanym na
Targach i zgłoszonym do programu przeznaczoną do publikacji (katalog, serwis
www, ulotka). Opis produktów zostanie
opublikowany w katalogu targowym, w rozdziale
SUPERNOWOCZESNY. Treść wpisu w języku
polskim i angielskim powinna zawierać nazwę
Wystawcy, nazwę produktu, jego przeznaczenie
oraz walory eksploatacyjne. Teksty – do 80 słów w
wersji polskiej i angielskiej,
b. skróconą informacją do zamieszczenia na
tabliczce prezentującej dany eksponat. Treść
informacji należy przygotować w języku polskim
i angielskim, z uwzględnieniem danych o walorach
eksploatacyjnych i technicznych produktu oraz
numerem stoiska Wystawcy, gdzie będzie można
zapoznać się ze szczegółami produktu. Wzór do
przygotowania informacji na tabliczkę w załączeniu.
3. Opłatę za udział w Programie i Konkursie w wysokości
50 EUR plus należny podatek VAT należy przesłać do
dnia 31 marca 2019 r.
4. Eksponaty zgłoszone do Programu oznaczone tabliczką
będą
prezentowane
na
specjalnej
wystawie,
zorganizowanej w ramach Targów EUROPOLTECH.
5. Przedmiotem ekspozycji może być oryginalny
produkt, jego atrapa, prezentacja multimedialna,
a dla produktów wielkoformatowych - model.
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Eksponaty należy dostarczyć do Recepcji Targów
EUROPOLTECH w przeddzień otwarcia, w godz. 14.00
– 20.00. Odbiór eksponatów w
dniu zakończenia
targów - po godz. 16.00.
MTG
S.A.
zapewnia
ochronę
Wystawy
SUPERNOWOCZESNY od momentu dostarczenia
eksponatów do momentu ich odebrania.
Nadesłanie Zgłoszenia Uczestnictwa oznacza akceptację
warunków Konkursu i Regulaminu.
Przygotowanie i dostarczenie eksponatów odbywa się na
koszt i ryzyko Uczestnika Konkursu.
Kryteria oceny - Nagroda „Złota Gwiazda Policji”
przyznana zostanie za produkty (sprzęt –
technologia):
wyróżniające się najwyższą użytecznością dla służb
policyjnych oraz formacji bezpieczeństwa państwa,
odpowiadające obecnym i perspektywicznych potrzebom
i wymaganiom poszczególnych służb,
wspomagające
realizację
zadań,
zwiększające
efektywność działań oraz wzmacniające bezpieczeństwo
funkcjonariuszy i żołnierzy,
wyróżniające się nowatorstwem myśli technicznej
i technologicznej, unikalnymi walorami eksploatacyjnymi
oraz korzystnymi wskaźnikami ekonomicznymi.
Przyznana nagroda może być wykorzystywana
w działaniach promocyjnych firmy.
Nagroda „Złota Gwiazda Policji.” przyznawana jest przez
Komisję Konkursową - Radę Programową Targów
EUROPOLTECH, w skład której wchodzą zastępcy
szefów służb policyjnych oraz formacji bezpieczeństwa
państwa. Komisja Konkursowa może korzystać
z doradztwa ekspertów.
Posiedzenia Komisji Konkursowej są niejawne. Decyzje
Komisji są ostateczne. Żadne odwołania od decyzji
Komisji nie będą uwzględniane.
Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością
głosów.
Liczba nagród jest określana przez Radę Programową,
odrębnie dla każdej edycji Targów. Komisja Konkursowa
zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród.
Komisja Konkursowa może również wnioskować do
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra
Obrony Narodowej oraz Komendanta Głównego Policji
o przyznanie dodatkowych wyróżnień specjalnych dla
laureatów Nagrody „Złota Gwiazda Policji”.
Ogłoszenie wyników Konkursu i ceremonia wręczenia
nagród odbędzie się podczas Targów.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej
wiadomości poprzez opublikowanie ich w serwisie
www.europoltech.pl oraz przesłanie informacji do
branżowych partnerów medialnych. Lista laureatów
i nagrodzonych produktów zostanie zaprezentowana
w Katalogu Targów EUROPOLTECH 2021.

