„Złoty Medal Targów REHABILITACJA 2020”
„Złoty Medal Targów REHABILITACJA 2020” to prestiżowe wyróżnienie dla produktu
Targów Rehabilitacji i Fizjoterapii 2020, który doceniony zostanie za swoją innowacyjność,
pomysłowość oraz technologię. Do konkursu mogą być zgłaszane produkty i usługi, które będą
eksponatami na stoiskach targowych oraz wyróżniają się na rynku dzięki swoim walorom
jakościowym, technologicznym i użytkowym oraz mogą być wzorem dla innych.
Warunki przystąpienia do konkursu
1. Udział w konkursie może wziąć ﬁrma, która zgłosiła uczestnictwo w Targach
REHABILITACJA 2020.
2. Do konkursu mogą być zgłaszane krajowe i zagraniczne produkty, technologie, grupy
produktów jednorodnych i usługi prezentowane w stoiskach wystawców.
3. Wystawca może zgłosić do konkursu dowolną liczbę produktów/wyrobów/usług. Każdy ze
zgłoszonych wyrobów winien posiadać wymaganą dokumentację zgodną z poniższym
regulaminem.
4. Wymagane jest załączenie przewidzianych prawem atestów, certyﬁkatów w tym
dopuszczenie do użytkowania i obrotu, zgłoszeń patentowych i wyników badań w języku
polskim. Ponadto podanie informacji, czy produkt zgłaszany do konkursu zdobył wcześniej
nagrody lub wyróżnienia.
5. Produkt musi być przedmiotem ekspozycji lub prezentacji targowej.
6. Dopuszcza się do udziału w konkursie produkty nie produkowane przez wystawców,
posiadających jednakże udokumentowane prawo do ich dystrybucji. Zgłaszane produkty
muszą posiadać prawo dopuszczenia do rynku o ile takie jest wymagane.
7. W konkursie nie mogą brać udziału produkty/wyroby/usługi, których ocena wymagałaby
dodatkowych badań i opinii rzeczoznawców.
8. Zgłoszony do konkursu produkt musi być umieszczony w stoisku zgłaszającego i opatrzony
informacją o treści „Produkt zgłoszony do Konkursu”.
9. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do dnia 14.09.2020r. w siedzibie
organizatora
targów
lub
przez
formularz
internetowy
na
stronie
http://targirehabilitacja.pl/konkursy/ wniosku wraz z dokumentacją dopuszczającą produkt do
stosowania (certyﬁkaty, atesty, opisy techniczne, referencje, zdjęcie wyrobu).
10. Opłata rejestracyjna za jeden produkt zgłaszany do Konkursu wynosi 300 zł + 23% VAT
11. Opłata rejestracyjna za więcej niż jeden produkt zgłoszony do Konkursu (bez względu na ich
mnogość) wynosi 500zł + 23% Vat
12. Zgłoszenie produktu/wyrobu/usługi do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków
określonych w Regulaminie.
Kryteria i skala ocen
Kryteria według których przeprowadzona zostanie ocena zgłoszonych produktów do Konkursu:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

przydatność do stosowania w procesie terapii,
nowoczesność i innowacyjność produktu,
poziom rozwiązań technicznych,
trwałość, niezawodność,
bezpieczeństwo i zgodność z normami,
ergonomia,
funkcjonalność i łatwość obsługi,
estetyka,
opinie o zgłoszonym produkcie (badania kliniczne, nagrody, referencje, wyróżnienia,
posiadane opinie klientów),

✓ trafność oferty uwzględniającej aktualne zapotrzebowanie oraz dostępność na rynku.
Komisja Konkursowa
1. Komisję konkursową powołuje organizator.
2. Komisja obraduje pod kierownictwem przewodniczącego wybranego spośród członków
komisji.
3. W skład komisji wchodzą praktycy, przedstawiciele towarzystw naukowych, stowarzyszeń
i instytucji branżowych oraz organizator.
4. Komisja może pominąć w ocenie produkty nie posiadające właściwych dokumentów lub
wymagające długotrwałych specjalistycznych badań umożliwiających ocenę warunków
produktu – opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.
5. Medale i wyróżnienia komisja przyznaje poprzez głosowanie.
6. Wszelkie materiały i działania komisji mają charakter poufny i podlegają aktualnym
przepisom Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
Nagrody i Wyróżnienia
1. Laureat „Złotego Medalu Targów REHABILITACJA 2020” otrzymuje:
✓ statuetkę,
✓ dyplom,
✓ możliwość posługiwania się w celach marketingowych i promocyjnych symbolem
i hasłem: „Złoty Medal Targów REHABILITACJA 2020”.
2. Wyróżnienia targów REHABILITACJA 2020.
Wyróżnieni otrzymują:
✓ dyplom,
✓ możliwość posługiwania się w celach marketingowych i promocyjnych symbolem
i
hasłem:
„Wyróżnienie
w
konkursie
o
Złoty
Medal
Targów
REHABILITACJA 2020”.
3. Lista uczestników oraz laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej
Targów REHABILITACJA.
4. W trakcie Targów REHABILITACJA 2020 przyznane zostaną również wyróżnienia:
✓ Innowacyjny Produkt Targów REHABILITACJA 2020
✓ Nagroda Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
✓ Nagroda Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzję podejmuje organizator
konkursu – INTERSERIVS Sp. z o.o. Biuro Targów.

