
 

REGULAMIN KONKURSU 

BIŻU-TIME EXPO 2015 
 
1.   Tytuł konkursu: 
PERŁY BIŻU-TIME EXPO 

 
2.   Kategorie konkursowe: 
Biżuteria, obiekt 
- Mistrzostwo warsztatowe  
- Design (wzornicwo) 
- Dzieło artystyczne  
- Grand Prix Biżu Time Expo 2015  
 
3.   Organizator: 
Agencja Reklamowa Wigor 
ul. Sokolnicza 34-38, 53-660 Wrocław 
 
4.   Jury (Komisja  konkursowa)  składać  się  będzie  z  osób cieszących  się  poważaniem  w  
branży: członków – ekspertów. Podczas obrad obecny będzie Sekretarz konkursu zajmujący się 
protokołowaniem oraz innymi sprawami organizacyjno – formalnymi.  
Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo doboru jury.  
 
5.   Nagrody: 
Statuetka Perły Biżu Time Expo 2015 i dyplom pamiątkowy oraz nagrody dodatkowe. Specyfikacja 
nagród umieszczona jest w punkcie 9. niniejszego regulaminu.  

 
6.   Cele konkursu: 
Promocja najlepszych pod względem wykonania, estetyki i oryginalności wyrobów biżuteryjnych, 
jubilerskich, produktów artystycznych i ich autorów. Wskazanie zarówno wykonawcom jak 
odbiorcom istotnych cech i kryteriów jakie powinny spełniać najlepsze tego rodzaju wyroby.  

  
7.   Warunki uczestnictwa: 
 
a) w konkursie uczestniczyć mogą wyłącznie wystawcy targów Biżu-Time Expo 2015; 

 
b) każdy z wystawców może się zgłosić do konkursu od jednej do trzech prac;   

 

c) uczestnik może zaznaczyć w której kategorii sugeruje ocenę każdej ze zgłoszonych prac, lub   
pozostawić to do decyzji jury; 
 

d) warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  prawidłowe  wypełnienie  formularza 
zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, (sposoby dostarczenia 
formularza: faksem pod nr +48 71 359 62 71 lub mailem na adres wwisniewska@wigor-
targi.com. Termin nadsyłania formularzy upływa 20.04.2015 o rodz. 12:00 – decyduje data 
wpłynięcia do organizatora). oraz dostarczenie pracy konkursowej Sekretarzowi konkursu w 
sobotę 25 kwietnia 2015 do godziny 09:00; 
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e) formularze konkursowe zgłoszone po w/w terminie nie będą brane pod uwagę; 
 

f) zgłoszenia zostaną przekazane członkom jury; 
 
g) uczestnicy konkursu są zobowiązani do ekspozycji zgłoszonego produktu podczas targów 

oraz udostępnienia go na czas obrad jury, oraz udzielenia jurorom wszelkich potrzebnych do                    
oceny informacji takich jak opis wyrobu, w tym rodzaj i próby metali szlachetnych, rodzaj 
kamieni, inne materiały, wymiary i masa wyrobu oraz wszystkie inne cechy charakterystyczne; 
 

h )  nagroda przyznawana jest producentowi lub dystrybutorowi danego produktu, który występuje 
w imieniu producenta;  
 

i) w przypadku uczestnictwa w targach producenta produktu, który ma być zgłoszony do 
konkursu, dystrybutor nie może zgłosić w/w produktu do konkursu; 
 

j)  uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

 
8.   Kryteria oceny:  
W kategoriach: 
- Mistrzostwo warsztatowe – perfekcja wykonania, umiejętność i celowość użycia materiałów, 
technik i technologii 
 
- Design (wzornictwo) – oryginalność, nowatorstwo i estetyka projektu, oraz jego związek z 
aktualnymi trendami we wzornictwie i modzie. Możliwość powielania wzoru (dopuszcza się 
wskazanie sugerowanych technologii i materiałów) 
 
- Dzieło artystyczne – idea, estetyka, oryginalność, związek z aktualnymi prądami i 
kierunkami w sztuce, przekaz   
 
- Grand Prix – nagroda przyznana pracy wyróżniającej się w sposób szczególny w rozumieniu 
kryteriów jednej lub więcej powyższych kategorii.  

 
9. Jury przeprowadza ocenę zgłoszonych prac i dokonuje ostatecznego wyboru zgodnie z 
niniejszym regulaminem, przyznając odpowiednio nagrody: 

      - Grand Prix Perła Biżu-Time Expo  - statuetka i dyplom, kupon na bezpłatne stoisko targowe podczas 
Biżu Time Expo 2016. Wytyczne stoiska: powierzchnia nieumeblowana, niezabudowana , wielkości 
4m2 oraz roczna prenumerata magazynu Zegarki&Biżuteria. 

 

- Perła Biżu-Time Expo w kategorii Mistrzostwo warsztatowe - statuetka i dyplom, kupon na 
bezpłatne stoisko targowe podczas Biżu Time Expo 2016. Wytyczne stoiska: powierzchnia 
nieumeblowana, niezabudowana , wielkości 4m2 . 

 

- Perła Biżu-Time Expo w kategorii Design (wzornictwo)- statuetka i dyplom, kupon na bezpłatne 
stoisko targowe podczas Biżu Time Expo 2016. Wytyczne stoiska: powierzchnia nieumeblowana, 
niezabudowana , wielkości 4m2. 

 

- Perła Biżu-Time Expo w kategorii Dzieło artystyczne - statuetka i dyplom, kupon na bezpłatne 
stoisko targowe podczas Biżu Time Expo 2016. Wytyczne stoiska: powierzchnia nieumeblowana, 
niezabudowana , wielkości 4m2. 



 

9.1 Jury może dokonać innego podziału nagród – to znaczy nie przyznać nagrody w którejś z 
kategorii lub przyznać dwie nagrody w tej samej kategorii, w taki jednak sposób, że łączna pula 
nagród nie zostanie przekroczona.  

9.2 Jury ma prawo nie przyznania nagród. 

9.3 Decyzja  Jury  jest  ostateczna  i  nie podlega  weryfikacji. Żadne odwołania od decyzji Jury nie 
będą uwzględniane. 
 
 
10. Obradami jury kieruje przewodniczący. O ostatecznej ocenie decyduje większość głosów lub –  
przy równej ilości głosów – głos Przewodniczącego Komisji. 

 
11. Sekretarz Konkursu  sporządza  Protokół  z  obrad, oraz spisuje opracowany przez jurorów 
Werdykt. Werdykt  podany  zostanie  do  publicznej wiadomości podczas ceremonii wręczenia 
nagród. 

 
12. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się na scenie głównej  w czasie trwania 
targów, w dniu   25.04.2015. Organizator poinformuje uczestników konkursu o miejscu i 
dokładnym czasie     wręczenia nagród. 

 
13. Lista przyznanych nagród wraz z Werdyktem Jury konkursu umieszczona zostanie do 
wglądu na stronie targowej Biżu-Time Expo. 

 
14. Wystawcy,  których  produkty  zostały  nagrodzone,  mają  prawo  do  używania 
nazwy i wizerunku otrzymanej nagrody w celach reklamowych. 

 
15. Organizator   zastrzega   sobie   prawo   do   nieodpłatnej   publikacji   zdjęć   nagrodzonych 
produktów.  

 


