PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE

GRAND PRIX
25. - 27. 8. 2021 PRIX
Označenie / názov exponátu:
				
Umiestnenie exponátu (hala / stánok):

Výrobca:

Vystavovateľ / prihlasovateľ:

Súťažná oblasť:
		
Popis exponátu: technické parametre, obrázky - dva pohľady, výrobná technológia, spôsob používania, rozsah využívania, vplyv na životné prostredie,
novosť na trhu, náklady na životný cyklus, spoľahlivosť a udržovateľnosť, nároky na obsluhu
		

Miesto a dátum: 		

ORGANIZÁTOR:
Incheba, a.s.
Viedenská cesta 3 - 7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421-2-6727 2588 • Fax: +421-2-6727 2201
E-mail: ideb@incheba.sk • www.incheba.sk

Pečiatka a podpis:

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

GRAND PRIX
25. - 27. 8. 2021 PRIX
I. Miesto a dátum konania

III. Súťažné oblasti

Súťaž sa uskutoční v areáli Výstaviska Incheba, a. s. v Bratislave dňa

– podľa profilu/komodít veľtrhu

25. augusta 2021. Vyhodnotenie súťaže bude vykonané v dopoludňajších
hodinách 25. augusta 2021 a slávnostné vyhlásenie sa uskutoční počas recepcie

IV. Hodnotenie exponátov

pri príležitosti otvorenia veľtrhu.

Hodnotiteľská komisia je zostavená zo špecialistov MO SR. Členovia a predseda
komisie sú nezávislými členmi, nie sú v zamestnaneckom pomere

II. Podmienky súťaže

s poriadateľskou spoločnosťou veľtrhu IDEB 2021. Po analýze prihlášok

Do súťaže môže byť prihlásený každý exponát pri splnení nasledovných

a fyzickom zhodnotení exponátov (na základe kritérií) predloží výsledok

podmienok:

hodnotenia. V prípade rovnosti bodov rozhoduje predseda hodnotiteľskej

- exponát prihlasuje do súťaže vystavovateľ IDEB 2021,

komisie. Hodnotiteľská komisia si vyhradzuje právo v prípade nevyhnutnosti

- exponát musí byť prihlásený do súťaže do 26. júl 2021 odovzdaním úplne

nevyhodnotiť víťaza v súťažnej oblasti. Práca komisie je neverejná.

vyplneného tlačiva prihlášky organizátorovi veľtrhu IDEB 2021,
- exponát musí byť k dispozícii hodnotiteľskej komisii do 10.00 h dňa

V. Kritériá hodnotenia

25. august 2021 priamo v stánku vystavujúcej firmy,

- technické parametre,

- exponát sa prihlasuje do súťaže samostatnou prihláškou, ktorá môže byť

- pokrokovosť technologického spracovania,

doplnená o ďalšie informácie o exponáte (prospekty, fotografie, hodnotenia

- spôsob používania,

a pod.),

- rozsah využitia,

- exponát môže byť prihlásený iba v jednej súťažnej oblasti,

- vplyv na životné prostredie,

- prihlášky musia byť vyplnené vo všetkých predtlačených rubrikách

- novosť na trhu,

a riadne podpísané,

- náklady na životný cyklus,

- na jednu prihlášku je možné prihlásiť iba jeden exponát, pričom počet

- spoľahlivosť a udržovateľnosť,

prihlášok na jedného vystavovateľa nie je obmedzený,

- úroveň spracovania technickej dokumentácie,

- Súťažný poplatok: 220€ bez DPH/1 exponát

- nároky na obsluhu.

- jazyk prihlášky: slovenský/anglický,

Dôvody nezaradenia hodnoteného exponátu medzi ocenené exponáty

- kontaktná osoba organizátora súťaže:

Technická komisia nezdôvodňuje a nezverejňuje.

Ing. Ernest Nagy

VI. Záverečné ustanovenia

enagy@incheba.sk

Držiteľ ocenenia zo súťaže získa písomné osvedčenie (diplom).

Tel.: +421 903 464 920

Udelená plaketa a diplom môžu byť použité v propagácii vyznamenaného
výrobku v rámci obchodných zvyklostí. Zobrazenie plakety a diplomu môže

Ing. Renáta Urbančoková

byť spojené s emblémom veľtrhu IDEB. Súťaž a jej výsledky budú súčasťou

rurbancokova@incheba.sk

mediálnej kampane organizátora veľtrhu.

GSM: +421 903 209 660

ORGANIZÁTOR:
Incheba, a.s.
Viedenská cesta 3 - 7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421-2-6727 2588 • Fax: +421-2-6727 2201
E-mail: ideb@incheba.sk • www.incheba.sk

