
 

 

 

R E G U L A M I N  

Konkurs o Medal Targów FILM VIDEO FOTO 2020 

SPRZĘT I USŁUGI FOTOGRAFICZNE - SPRZĘT VIDEO I FILMOWY – SPRZĘT MULTIMEDIALNY
 

 

Organizatorem Konkursu jest Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. Z o.o. Celem Konkursu jest promocja 

najlepszych produktów i usług prezentowanych podczas TARGÓW FILM VIDEO FOTO. 

 

I. Warunki przystąpienia do Konkursu. 

1.  Udział w Konkursie mogą wziąć firmy, które zgłosiły uczestnictwo w targach FILM VIDEO FOTO 2020 

i dokonały wpłaty w wysokości 170 PLN netto (koszty obsługi technicznej konkursu) za każdy 

zgłoszony produkt. Wpłaty należy dokonać na konto Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o. 

(numer konta: 67 1020 3352 0000 1002 0239 8659, PKO Bank Polski SA Oddział w Łodzi,  

ul. Piłsudskiego 153, 92-332 Łódź) na podstawie faktury wystawionej przez MAKiS. 

2.  Do Konkursu można zgłosić tylko produkty prezentowane podczas trwania targów FILM VIDEO FOTO 

2020. Produkt powinien być umieszczony na stoisku Zgłaszającego przez cały czas trwania Targów 

wraz z informacją “Produkt zgłoszony do Konkursu”. Najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień 

oceny produkt musi zostać wprowadzony do sprzedaży w polskim obszarze celnym (tzn. posiadać 

polską cenę sprzedaży, wymagane polskim prawem dopuszczenia i certyfikaty). 

3.  Każdy z wystawców może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę produktów.  

4.  Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do dostarczenia na adres mailowy: 

michal.dembowski@makis.pl – podając w tytule wiadomości : Zgłoszenie produktu – MEDAL FVF. 

5.  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć produktów  

w prasie i telewizji oraz innych publikacjach, łącznie z wydawnictwami komercyjnymi.  

6.  Nagroda przyznawana jest producentowi danego produktu lub dystrybutorom występującym  

w jego imieniu. Kilku dystrybutorów może zgłosić ten sam produkt. W przypadku, gdy producent 

bierze udział w targach, dystrybutor nie może zgłosić produktu do konkursu. 

 

II. Dokumentacja zgłaszanego produktu. 

1.  Dokumentacja zgłaszanego produktu powinna być przygotowana w języku polskim, w formie 

elektronicznej i nie może przekraczać 10 Mb. Materiały większej wielkości niż 10 Mb można 

przesyłać poprzez internetowe platformy do darmowej wysyłki plików dużych np. Wetransfer    

2.  Dokumentacja przesłana powinna zostać e-mailem na adres michal.dembowski@makis.pl 

w terminie do 12.03.2020 r. (z potwierdzeniem odbioru). Dokumentację w językach innych niż 

polski dopuszcza się jedynie jako materiały uzupełniające.  

 

3.    Dokumentacja zgłaszanego do Konkursu produktu powinna obejmować: 

• wypełniony formularz zgłoszenia produktu w postaci skanu z podpisem, 

• dokumentację techniczną, informację prasową, opis itd., 

• materiały pozwalające ocenić walory estetyczno-użytkowe produktu (fotografie, foldery), 

określenie ekonomicznych korzyści zastosowania produktu: niskie koszty eksploatacji, 

oszczędności, cena itd. 

 

 

 

 

  



III. Kategorie produktów zgłaszanych do Konkursu. 

 

1. SPRZĘT I USŁUGI FOTOGRAFICZNE  

2. SPRZĘT VIDEO I FILMOWY 

 

  

IV. Jury. 

1. Organizatorzy konkursu powołują dwa gremia (FOTO oraz VIDEO i FILM), złożone z reprezentujących 

wysoki poziom wiedzy i doświadczeń w przedmiocie Konkursu, przedstawicieli środowisk naukowych 

i branżowych oraz prasy fachowej. 

2. Każdy juror posiada pulę punktów i rozdziela ją systemem Eurowizyjnym. Punkty otrzymuje 10 

pierwszych Produktów w każdej z kategorii. Przyznawane będą przez Jurorów od 12 punktów dla 

najlepszej propozycji, 10 punktów dla drugiego miejsca i 8 punktów dla trzeciego miejsca. Punkty 

od 7 do 1 otrzyma kolejne siedem produktów w rankingu. Ostateczną ocenę produktu stanowi suma 

punktów przyznanych przez wszystkich jurorów danemu produktowi. 

3. Jury Konkursu obraduje w dwóch etapach: 

• Korespondencyjnie od 14/03 do 24/03/2020 r. – na podstawie przesłanej dokumentacji 

technicznej i zdjęciowej jury przyznaje produktom punkty z posiadanej puli. 

• 25/03/2020 r. członkowie jury otrzymają łączną punktację wszystkich produktów oraz 

zadecydują lub ustosunkują się do wyników. W sytuacji kiedy dwa lub więcej produktów otrzyma 

tą samą liczbę punktów – będzie przeprowadzone dodatkowe głosowanie pomiędzy tymi 

produktami.  

4.  Jury może pominąć w ocenie produkty nieposiadające właściwych dokumentów lub wymagające 

długotrwałych specjalistycznych badań umożliwiających ocenę walorów produktu. 

5.  Jurorzy mogą przyznać 3 medale dla produktu oraz 2 wyróżnienia w każdym dziale. Jurorzy 

mogą również nie przyznać żadnej nagrody.  

6.  Wszelkie materiały i działania Jury mają charakter poufny i nie będą udostępniane osobom trzecim.  

7.  Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu 2.04.2020 r. w godzinach   

wieczornych podczas uroczystej gali. 

 

 

 

 Dodatkowych informacji udziela:  

 

Michał Dembowski 

Specjalista ds. promocji  

tel. kom. 607 173 422 

michal.dembowski@makis.pl 

 

 


