Přihláška do soutěže

FOR ARCH

1

|

|

|

|

GRAND PRIX – SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ EXPONÁT / TECHNOLOGII

uzávěrka přihlášky 15. 8. 2020

Přihlašovatel (obchodní jméno): ___________________________________________________________________________

Na www.forarch.cz/vystavovatel můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači.

Kontaktní osoba: ______________________________________________________________________________________
Mobil: _____________________________________ E-mail: __________________________________________________
počet

Závazně přihlašujeme

exponát(y)* do soutěže GRAND PRIX za poplatek za přihlášení 2 000 Kč/ks + DPH.

1.
Název exponátu: _______________________________________________________________________________________
Výrobce a země původu: _________________________________________________________________________________
Popis exponátu (funkce, technické parametry, materiál, cena, dodací lhůta):

Charakteristika vlastností, pro něž exponát přihlašujeme:

Stávající uplatnění na trhu (prototyp, sériová výroba, nultá série apod.):

2.
Název exponátu: _______________________________________________________________________________________
Výrobce a země původu: _________________________________________________________________________________
Popis exponátu (funkce, technické parametry, materiál, cena, dodací lhůta):

Charakteristika vlastností, pro něž exponát přihlašujeme:

Stávající uplatnění na trhu (prototyp, sériová výroba, nultá série apod.):

K přihlášce přiložte dokumentaci dle Podmínek této soutěže (Obrázky exponátů/fotografie zašlete ve formátu jpg).
Bez vyžádání se dokumentace a vzorky nevracejí.
* V případě zájmu o přihlášení více exponátů nakopírujte, prosím, tento formulář.
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

		

________________________________________________________		

		

datum, podpis za objednatele, razítko

FOR ARCH
|

|

Podmínky k účasti v soutěži
|

|

Článek 1. Charakteristika soutěže GRAND PRIX
1.	Vyhlašovatelem soutěže o nejlepší exponát/technologii (dále jen
exponát) GRAND PRIX je ABF, a.s., pořadatel veletrhu. Exponáty
budou vystaveny v expozicích vystavovatelů po celou dobu
konání veletrhu FOR ARCH 2020 v PVA EXPO PRAHA.
2.	Ocenění GRAND PRIX veletrhu FOR ARCH 2020 mohou získat
exponáty, které přinášejí pokrok ve výrobní základně stavitelství,
architektury, stavebních technologiích a v oborech vytápění,
alternativních zdrojů energie, vzduchotechniky, dřevostaveb,
bazénových technologií, bazénů a saun, nakládání s odpady,
recyklace, čištění a ekologie, elektrotechniky a zabezpečení.
Svými parametry jsou exponáty srovnatelné se světovou úrovní
nebo určují trend vývoje ve svém oboru.
Článek 2. Přihlášení do soutěže GRAND PRIX
1.	Přihlašovatel dodá nejpozději do 15. 8. 2020 přihlášku s technickou charakteristikou exponátu s rozhodujícími parametry
a následující dokumentaci:
a) platné prohlášení o shodě dle platné legislativy nebo doklady
o kvalitě a způsobilosti exponátu, resp. použitých materiálů,
hodnocení ve zkušebnách, certifikáty
b) kvalitní fotografie v elektronické podobě v jpg, min. 1 ks
c) prospekt v elektronické podobě v PDF nebo tištěný
2.	
Přihlašovatel zasláním obrázku/fotografie potvrzuje, že
zveřejněním nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná
práva či oprávněné zájmy třetích osob. Přihlašovatel uděluje
ABF, a.s., IČ 63080575 nevýhradní licenci k užití obrázku/fotografie ke všem způsobům jejich užití, v neomezeném rozsahu a s právem poskytnout podlicenci. Licence je udělována
pro území ČR, na dobu trvání majetkových autorských práv
a bez množstevního omezení. V rámci užití obrázku/fotografie
je ABF, a.s. oprávněna je užít vcelku nebo jejich část, nejen
v jejich původní podobě, ale i v upravené podobě, spojením
s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií, obrazovým záznamem nebo zvukem. V případě, že by užitím
obrázku/fotografie byla poškozena jakákoliv práva třetích osob,
zavazuje se Přihlašovatel nahradit nároky třetích osob vzniklé
z takového poškození.
3.	Za výrobce může s jeho souhlasem přihlásit do soutěže výrobek
i prodejní nebo dealerská firma, která je vystavovatelem.
4.	V případě nedoručení platné dokumentace nemůže být výrobek
hodnocen odbornou porotou a nelze ho proto nominovat na
GRAND PRIX.
5.	
Přihlašovatel je povinen zajistit kvalifikované předvedení
a prezentaci exponátu před hodnotitelskou porotou ve svém
výstavním stánku v průběhu prvního dne veletrhu 22. 9. 2020.
Článek 3. Prezentace přihlášených exponátů
1.	
Přihlášené exponáty budou prezentovány na webových
stránkách a v katalogu veletrhu.
2.	Podklady k přihlášeným exponátům budou využity pro potřeby
PR veletrhu.
3.	Přihlášené exponáty musí být vystaveny po celou dobu veletrhu
v expozicích přihlašovatelů a budou označeny cedulkami
dodanými vyhlašovatelem soutěže. Oceněné exponáty budou
označeny druhý den po vyhlášení výsledků soutěže.

4.	Vyhlašovatel garantuje zveřejnění výsledků soutěže formou
tiskové zprávy, na webových stránkách veletrhu a v rámci PR
po veletrhu.
Článek 4. Kritéria hodnocení
1.	Kritérii pro hodnocení jsou technická řešení, progresivní technologie, netradiční nápad, mimořádná kvalita za přijatelnou
cenu, ekologická hlediska, chemická a biologická nezávadnost,
energetická úspornost a obecné vlastnosti charakterizující
šetrný vztah k životnímu prostředí.
2.	V rámci soutěže GRAND PRIX porota udělí 5 ocenění bez určení
pořadí a rovněž si porota vyhrazuje možnost udělit čestná
uznání.
3.	Ocenění GRAND PRIX veletrhu FOR ARCH může být přihlášenému
exponátu uděleno pouze jednou.
Článek 5. Hodnotitelská porota
1. Porota je složena z odborníků příslušných oborů. Členové
poroty jsou nezávislé osoby, které nejsou v zaměstnaneckém
poměru s pořadatelskou společností veletrhů. Hodnotitelská
porota pracuje pod vedením předsedy. Tajemnice soutěže je
v zaměstnaneckém poměru s pořadatelskou společností.
2.	Porota posuzuje parametry výrobku/technologie na základě
včas doručené dokumentace (atesty, certifikáty, katalogové
listy, prospekty, oborová dokumentace, ceníky apod.). Přímo na
veletrhu se dále ověřuje splnění kritérií hodnocení a reálná podoba exponátu. Porota má právo si během posuzování vyžádat
doplňující informace o hodnoceném exponátu od vystavovatele
i z jiných zdrojů. Porota přihlíží při hodnocení k úrovni prezentace exponátu, ke kompletnosti a úrovni přiložené dokumentace.
Sama si přitom určuje způsob hodnocení a závažnost jednotlivých dostupných informací o přihlášeném exponátu.
3.	Průběh hodnocení poroty je neveřejný a proti rozhodnutí hodnotitelské poroty není odvolání. Vyhlašovatel soutěže není povinen
zdůvodňovat rozhodnutí poroty.
Článek 6. Vyhlášení výsledků soutěže
1.	Oficiální vyhlášení výsledků soutěže a předání cen GRAND PRIX
proběhne na slavnostním galavečeru 2. den veletrhů, 23. 9. 2020.
2.	Předání čestných uznání proběhne na slavnostním galavečeru
2. den veletrhů, 23. 9. 2020 nebo 3. den veletrhů, 24. 9. 2020
přímo na expozicích oceněných firem.
Článek 7. Závěrečná ustanovení
1.	
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo reagovat na technické či
organizační okolnosti, které mohou vést ke změnám v termínech nebo průběhu soutěže. Všem přihlášeným vyhlašovatel
garantuje včasnou informovanost.
2.	Kontaktní osobou za vyhlašovatele je stanovena

Kontakt
Dita Štěpánová
T: +420 225 291 132
M: +420 739 003 163
stepanova@abf.cz
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