
§ 1. Postanowienia ogólne
Celem konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych kosmetyków / urządzeń prezentowanych na targach URODA 2022.

§ 2. Organizator
Organizatorem konkursu są Międzynarodowe Targi Gdańskie SA.
Konkurs odbywa się w ramach Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA, organizowanych w dniach 15-16 października 2022 w Centrum
konferencyjno-wystawienniczym AMBEREXPO.

 
§ 3. Uczestnicy i przedmiot konkursu

Prawo udziału w konkursie przysługuje wystawcom targów URODA 2022. Konkurs jest konkursem produktów (nie producentów). Obejmuje
wyłącznie produkty własne uczestników targów. Jeżeli wystawcy reprezentują producenta – powinni dołączyć oświadczenie o zgodzie firmy
produkującej kosmetyk/urządzenie na udział w konkursie. Do konkursu można zgłosić pojedyncze kosmetyki lub serie kosmetyczne.

§ 4. Zasady Konkursu
4.1. Do konkursu można zgłosić produkt/urządzenie w następujących kategoriach:

Kosmetyki do pielęgnacji i upiększania w domu
-kosmetyki upiększające
-kosmetyki pielęgnujące
-kosmetyki do pielęgnacji i stylizacji włosów
-kosmetyki do domowego spa

Kosmetyki profesjonalne
-kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała
-kosmetyki do pielęgnacji i stylizacji paznokci
-kosmetyki do pielęgnacji i stylizacji włosów
- kosmetyki do pielęgnacji rzęs i brwi
 
Sprzęt i urządzenia

4.2. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do organizatora:
a/ karty zgłoszenia dla każdego produktu lub serii /specjalny druk/
b/ dostarczenia 3 sztuk zgłoszonego produktu (kosmetyk /seria kosmetyków)
c/ pakietu informacji o zgłaszanym produkcie (np. nazwa i przeznaczenie, skład i norma, kopie atestów lub certyfikatów, nagród, opinii itp.,
poświadczających jakość produktu/ urządzenia i jego szczególnych właściwości).

4.3 Termin zgłoszeń
Skan karty zgłoszeniowej i potwierdzenie płatności należy przesłać do dnia 13.10.2022 na adres: magdalena.okulewicz@mtgsa.com.pl
Oryginały zgłoszeń, produkty i informacje należy przekazać w ladzie recepcji targów w dni 14.10.2022.
4.4. Zgłoszone urządzenie musi być dostępne na stoisku i zostanie ocenione przez jury w dniu 15.10.2022.
4.5. Ogłoszenie wyników i wręczenie medali i dyplomów nastąpi w dniu 16.10.2022 o godzinie 12:00 na scenie głównej targów URODA. 

§ 5. Nagrody
5.1.Przewiduje się przyznanie jednej nagrody głównej Medalu Mercurius Gedanensis w każdej kategorii wymienionej w § 4.
Możliwe są także wyróżnienia.
5.2. Jury ma prawo nie przyznać nagrody głównej-medalu i wyróżnienia w danej kategorii.

§ 6. Jury
6.1 Jury zostanie powołane przez organizatora.
6.2. Zadaniem jury będzie wyłonienie laureatów konkursu.
6.3. Decyzja jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
6.4. Jury ocenia produkty kosmetyczne w obu kategoriach konkursowych nr 1 i 2 według następujących kryteriów:
-zgodność receptury i zastosowania,
-wyróżniające się właściwości kosmetyczne, np. odżywcze, nawilżające, detoksykujące, estetyczne, zapachowe itp.,
-konsystencja, dobre wchłanianie itp.,
-projekt opakowania - sposób dozowania kosmetyku, wyczerpująca informacja o produkcie, estetyka opakowania.
-ochrona przed szkodliwymi czynnikami otoczenia (zanieczyszczenia przemysłowe, mróz, wiatr, promieniowanie słoneczne itp.),działanie
uodparniające.
6.5 Jury ocenia zgłoszone urządzenie (kat. 3) wg następujących kryteriów: uniwersalność, niezawodność i łatwość obsługi, energooszczędność
oraz bierze pod uwagę opinię użytkowników.

§ 7. Postanowienia końcowe
7.1. Przystąpienie wystawcy – uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.

Kontakt: Magdalena Okulewicz magdalena.okulewicz@mtgsa.com.pl 

REGULAMIN NA NAJLEPSZY PRODUKT TARGÓW URODA O MEDAL MERCURIUS GEDANESIS
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