
REGULAMIN KONKURSU 

NA  NAJBARDZIEJ ZAAKCENTOWANE STOISKO WYSTAWOWE STYLEM 

HOLENDERSKIM  

 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU   

WOKAS S. A. z siedzibą w Łosicach,  

ul. Błonie 5A, 08-200 Łosice 

KRS 0000392998 

  

II. ADRESACI I MIEJSCE KONKURSU   

Wystawcy prezentujący się na Targach PIECZARKALIA 2017 które odbędą się w Siedlcach 

(08-110), ul. Bolesława Prusa 6.  

 

III. CELE KONKURSU   

Upowszechnienie informacji o Wystawcach. Wyłonienie stoisk wystawowych 

wyróżniających się na tle pozostałych pod kątem elementów tegorocznego tematu 

przewodniego Targów – Holandii oraz ogólnych walorów informacyjno-estetycznych. 

  

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ   

Przedmiotem oceny konkursowej są stoiska wystawowe wyróżniające się na tle 

pozostałych pod kątem elementów tegorocznego tematu przewodniego Targów – 

Holandii oraz ogólnych walorów informacyjno-estetycznych. 

 

V. PRZEBIEG KONKURSU   

Oceny stoisk wystawowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora 

Konkursu na zasadach określonych w pkt. VIII w następujący sposób:  

Każdy z członów Komisji wypełni Kartę oceny stoisk, stanowiącą Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu, w oparciu o następujące kryteria:  

1) Sposób prezentowania informacji o firmie –  skala od 0 do 5,  

2) Elementy odpowiadające tematyce tegorocznych Targów- HOLANDIA – skala od 

0 do 5,   

3) Ogólny wygląd i estetyka stoiska –  skala od 0 do 5.  



  gdzie: 0-Nieciekawe, 5 - Bardzo ciekawy(a)  

Komisja Konkursowa dokona przeglądu i oceny wypełnionych Kart oceny stoisk. Liczba 

uzyskanych punktów będzie podpowiedzią dla Komisji do przyznania nagrody głównej 

oraz wyróżnień, przy czym ilość przyznanych punktów  jest jedynie wskaźnikiem 

wspomagającym podjęcie  ostatecznej decyzji przez Komisję. 

Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.  

  

VI. KOMISJA KONKURSOWA 

W skład Komisji Konkursowej wchodzi do 5 osób delegowanych przez: 

- Organizatora (max 1 przedstawiciel),  

- Zarządu Stowarzyszenia Branży Grzybów Uprawnych (max 1 przedstawiciel), 

- Sponsorów (łącznie max. 3 os.).   

 

VII. TERMINARZ KONKURSU   

Ocena stoisk wystawowych nastąpi w dniu 7 września 2017 roku na hali wystawowej.  

Podsumowanie prac Komisji Konkursowej, ogłoszenie wyników i przyznanie nagród 

nastąpi w dniu  08 września 2017 r. o godz. 1500 podczas trwania PIECZARKALII 2017 na 

hali wystawowej. 

 

VIII. UDZIAŁ W KONKURSIE  

W konkursie biorą udział wszyscy Wystawcy uczestniczący w Pieczarkaliach 2017 z 

wyjątkiem Organizatora.   

Udział w konkursie nie wymaga zgłoszenia i jest bezpłatny. 

 

IX. NAGRODY  

Nagroda główna Konkursu - upust w wysokości 30% (nie więcej niż 3.000 PLN netto) na 

wynajem powierzchni wystawowej na kolejnych Pieczarkaliach- max. 1 nagroda. 

Wyróżnienie - upust w wysokości 10% (nie więcej niż 1.000 PLN netto) na wynajem 

powierzchni wystawowej na kolejnych Pieczarkaliach- max. 3 nagrody. 

 

Określona wyżej ilość nagród i wyróżnień jest ilością maksymalną. Komisja według 

uznania może przyznać nagrody i wyróżnienia w ilości maksymalnej lub mniejszej, lub 

nie przyznać ich w ogóle, jeżeli w jej ocenie żadne ze stoisk nie zasłuży na przyznanie 

nagrody lub wyróżnienia.  



  

X. UWAGI KOŃCOWE  

Wyniki konkursu zatwierdzone przez Organizatora są ostateczne. Wyniki konkursu 

zamieszczone będą na stronie internetowej pieczarkalia.pl lub/i na stronie internetowej 

Organizatora. Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.  

  

XI. ZAŁĄCZNIKI  

Załącznik nr 1 – Karta oceny stoisk wystawowych.  

  

Organizator Konkursu   

WOKAS S.A. 


