STANOVY SÚŤAŽE

Článok 1

Článok 5

1.1. Na zdôraznenie exponátovej úrovne a zvýšenie
prestíže celej akcie, vyhlasuje Agrokomplex Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, (ďalej len AX)
súťaž o Cenu 23. medzinárodného strojárskeho
veľtrhu (ďalej lej Cena veľtrhu).

5.1. Cenou veľtrhu bude ocenených 8 exponátov alebo
súborov podľa článku 2, z toho 1 cena bude
udelená v kategórii Najkrajšia expozícia.
Podmienky zaradenia do súťaže sú obdobné ako u
exponátov.

Článok 2

Článok 6

2.1 Súťaž je individuálna, posudzujú sa v nej jednotlivé
výrobky alebo súbory výrobkov (ďalej len výrobky)
za všeobecnú časť MSV a tematické výstavy
(EUROWELDING, CAST-EX, CHEMPLAST, EMA,
AERO-EXPO, TECHFÓRUM).

Článok 3
3.1. Podmienky na vstup do súťaže sú:
- Podanie prihlášky (2 vyhotovenia s prílohami)
- Uhradenie registračného poplatku:
- 36,- Eur s DPH od vystavovateľov so sídlom
v Slovenskej republike
- 30,- Eur bez DPH od vystavovateľov so sídlom
v Českej republike
za každý jeden prihlásený výrobok (súbor výrobkov) na číslo účtu UniCredit Bank:
IBAN: SK8511110000006607317028
BIC(SWIFT): UNCRSKBX
Ako variabilný symbol uveďte registračné číslo
záväznej prihlášky na veľtrh (prvá strana tejto
prihlášky).
3.2. Prihláška, dokumentácia a potvrdenie o platbe
musia byť zaslané na adresu: Agrokomplex -Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, obchodná skupina
č. 1, Výstavná 4, 949 01 Nitra, najneskôr do 20.
mája 2016.
U prihlášok doručených po tomto termíne nevzniká nárok na zaradenie do súťaže.
3.3. Prihlasovateľ môže podať prihlášku iba na exponát,
ktorý je vystavený na veľtrhu.
3.4. Prihlasovateľ je povinný zaistiť pre hodnotiteľskú komisiu (ďalej len HK) kvalifikované predvedenie exponátu. HK bude pracovať 24. mája
00
00
2016, od 9 do 15 h.
3.5. Do súťaže sú
súčasne prihlasované výrobky
a služby tuzemskej a zahraničnej produkcie.
3.6. Do súťaže je možné prihlásiť výrobky, ktoré už
boli ocenené na iných výstavách a veľtrhoch.
Tieto ocenenia nesmú byť staršie ako 1 rok.
Cena veľtrhu však môže byť tomu istému výrobku udelená len raz.

6.1. Prihlásený výrobok nebude hodnotený:
- ak vystavovateľ nepredloží dostatočnú dokumentáciu do termínu uvedenom v čl. 3.2,
- ak neuhradí registračný poplatok v termíne podľa
článku 3.1
- ak neposkytne na požiadanie kvalifikované
predvedenie exponátu podľa čl. 3.4,
- ak sa v priebehu hodnotenia zistí, že nezodpovedá hľadiskám podľa článku 4.1,
- ak vystavovateľ odvolá účasť na veľtrhu.

Článok 7
7.1. Hodnotenie výrobkov vykonáva HK, ktorá je
zložená z odborníkov strojárskeho priemyslu. HK
pracuje pod vedením predsedu.
7.2. Vyhlasovateľ nie je povinný odôvodňovať rozhodnutie HK. Proti rozhodnutiu nie je možné
odvolanie.
7.3. HK má v priebehu akcie právo vyžiadať si doplňujúce informácie o výrobkoch, ktoré sa jej budú javiť ako nutné pre kladný priebeh hodnotetenia.

Článok 8
8.1. Ceny budú odovzdané 24. mája 2016.

Článok 9
9.1. Zoznam členov HK bude k dispozícii vystavovateľom na základe požiadania.
9.2. Vyhlasovateľ garantuje zverejnenie výsledkov
prostredníctvom oznamovacích prostriedkov.
9.3. Ocenené exponáty budú počas veľtrhu označené.

Článok 10
10.1. Prihlasovateľ môže používať Cenu veľtrhu, prípadne udelený diplom alebo čestné uznanie k ďalšej
propagácii výrobku.

Článok 11
11.1 Stanovy sú platné pre všetkých účastníkov súťaže.

Článok 4
4.1. Hľadiská, na ktoré HK prihliada pri hodnotení výrobku:
- technické a prevádzkové parametre,
- úroveň prezentácie exponátu, prípadne dizajn
expozície,
- kompletnosť a úroveň priloženej sprievodnej
dokumentácie.
4.2. Exponáty budú hodnotené bez ohľadu na komo-

ditné členenie.
4.3. V prípade, že bude do súťaže prihlásený jeden
exponát niekoľkými prihlasovateľmi, bude pri
hodnotení braný do úvahy spôsob prezentácie.

Vyhlasovateľ: Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š. p.

