
 

 

 

R E G U L A M I N  

Konkurs o Złoty Medal Targów FILM VIDEO FOTO 2023 

 

ALBUM –  FOTOKS IĄŻKA –  RAMKA I  OPRAWA 

 
Organizatorem Konkursu jest Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. Celem Konkursu jest promocja 
najlepszych produktów z zakresu prezentacji obrazu – ALBUMU, FOTOKSIĄŻKI, RAMKI I OPRAWY - 
prezentowanych na Targach FILM VIDEO FOTO 2023. 
 
I. Warunki przystąpienia do Konkursu. 
1. Udział w Konkursie mogą wziąć firmy, które zgłosiły uczestnictwo w targach FILM VIDEO FOTO 

2023 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 najpóźniej dwa 
tygodnie przed targami. 

2. Do Konkursu można zgłosić tylko produkty prezentowane podczas trwania targów FILM VIDEO 
FOTO 2023. 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). 

3. Każdy z wystawców może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę produktów.  
4. 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, za wyjątkiem kiedy 
producent nie zgłosi danego produktu do konkursu. 

 
II. Dokumentacja zgłaszanego produktu. 
1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do dostarczenia: 

a. Podpisanego formularza zgłoszenia wraz z opisem i zdjęciem produktu na adres mailowy 
bartosz.pawlak@makis.pl w terminie do 03.04.2023 r.  

b. Dostarczenie materiału promocyjnego w postaci plik Word/odt – maksymalnie 1500 słów oraz 
do 3 zdjęć – JPG/png w celu zamieszczenia na stronie internetowej oraz profilu FB. 

c. Jednego egzemplarza zgłaszanego produktu do Biura Organizacyjnego targów w hali  
EXPO-ŁÓDŹ (al. Politechniki 4, Łódź) w nieprzekraczalnym terminie do godziny 9.00 
pierwszego dnia targów tj. 20.04.2023 r. (kontakt: 605 093 816) 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć produktów  
w prasie i telewizji oraz innych publikacjach, łącznie z wydawnictwami komercyjnymi.  

  
III. Kategorie produktów zgłaszanych do Konkursu. 
1. ALBUM 
2. FOTOKSIĄŻKA 
3. RAMKA I OPRAWA 
  
  



III. Kryteria produktu. 
1. Wygląd produktu. 
2. Jakość wykonania.  
  
IV. Jury. 
1. Organizatorzy Konkursu powołują jury, złożone z reprezentujących wysoki poziom wiedzy  

i doświadczeń w przedmiocie konkursu. 
2. Jury Konkursu spotyka się pierwszego dnia targów tj. 20.04.2023. i na zamkniętym posiedzeniu 

ocenia produkty zgłoszone do konkursu. Na posiedzeniu jurorzy podejmują decyzje o medalach  
i wyróżnieniach.  

3. Jurorzy mogą przyznać 1 medal i 2 wyróżnienia w każdej kategorii. Jurorzy mogą nie przyznać 
żadnej nagrody. 

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

5. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu 20.04.2023 r. 
 
 
 
 
 Dodatkowych informacji udziela:  

 

Bartosz Pawlak 

Specjalista ds. Organizacji Targów 

tel. kom. 605 093 816 

bartosz.pawlak@makis.pl  
 

 


