Regulamin Konkursu
O MEDAL MERCURIUS GEDANENSIS
1. Organizatorem Konkursu są Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
2. Kapitułę Konkursu powołuje Prezes Zarządu MTG SA.
3. Celem jest wyłonienie laureata KONKURSU o Medal Mercurius Gedanensis
 Technologie innowacyjne
 Mechatronika
 Elektroenergetyka
 Napędy i sterowanie
 Automatyka
 Robotyka
 Informatyka i telekomunikacja
 Inżynieria morska
 Inżynieria utrzymania ruchu
 Energetyka odnawialna
 Budownictwo pasywne
 Innowacje w nauce i przemyśle
4. Konkurs dotyczy wyłącznie eksponatów prezentowanych na Targach
TECHNICON-INNOWACJE w dniach 23-24 listopada 2016 r. W konkursie biorą
udział tylko te produkty i technologie, które zostaną zgłoszone przez wystawców
(max.
3
produkty)
z
załączeniem
dokumentacji.
(Zgłoszenie
i dokumentację należy dostarczyć do Biura MTG SA do 4.11.2016)
Do Konkursu dopuszczone
następujące wymogi:
-

zostaną

produkty

i

technologie

spełniające

podpisane zgłoszenie udziału w Konkursie,

- informacje o eksponacie zgłoszonym do konkursu (szczegółowe dane
techniczne i eksploatacyjne, zalety produktu w szczególności na tle dotychczas
stosowanych),
-

dokumenty świadczące o dopuszczeniu produktu do obrotu rynkowego.

5. Ocena zgłoszonych produktów oraz wybór laureata dokonywany jest przez
Kapitułę Konkursu.
6. Przy ocenie produktu Kapituła Konkursu stosuje następujące kryteria:
Kryteria podstawowe:
 energooszczędność i spełnienie wymogów ekologicznych,

 innowacyjność, jakość, funkcjonalność i dostępność cenowa produktu
(technologii),
 atrakcyjność ekspozycji podczas targów (eksponat, film, prezentacja)
 jakość informacji dla potencjalnych klientów (ulotka, folder, instrukcja
użytkowania, warunki gwarancji itp.).
Kryteria wspomagające:
-

referencje użytkowników lub inwestorów, potwierdzających jakość produktu
lub wyróżnienie produktu przez inne instytucje oceniające,

-

zastosowanie w produkcji wyrobu patentów wydanych i chronionych na
obszarze Polski przez Urząd Patentowy RP,

-

zbyt produktu,

-

certyfikat bezpieczeństwa (jeśli produkt jest objęty obowiązkiem posiadania
certyfikatu),

-

inne certyfikaty.

7. Kapituła Konkursu zbierze się na terenie i w czasie trwania targów Technicon
Innowacje.
8. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia konkursowego jest uiszczenie opłaty
rejestracyjnej w wysokości 150 zł netto za każdy zgłoszony do konkursu
produkt - do dnia 4 listopada 2016 r. - na konto MTG SA.
9. Kapituła Konkursu przyzna Medal Mercurius Gedanensis oraz może przyznać
wyróżnienia.
10. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w czasie trwania
targów Technicon-Innowacje. Werdykt Kapituły Konkursu zostanie ogłoszony
w mediach oraz na stronie www.technicontargi.pl.
11. Decyzje Kapituły Konkursu są niezależne i ostateczne.
12. Nagrody przyznawane przez Kapitułę Konkursu mają charakter honorowy i służą
promocji produktów.

