PRIHLÁŠKA do súťaže o ZLATÝ KOSÁK
44. MEDZINÁRODNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY A POTRAVINÁRSKY VEĽTRH
AGROKOMPLEX 2017

17. - 20. 8. 2017
BANKOVÉ SPOJENIE
IČO: 36855642, DIČ: 2022506651
IČ DPH: SK2022506651
UniCredit Bank: 6607317028
kód banky: 1111

Výstavná 4
949 01 NITRA
Tel.: 037/6572-410
Fax: 037/733 58 59

Názov exponátu prihláseného do súťaže:

Expozícia, v ktorej sa exponát nachádza:
Pavilón:

Plocha:

Exponát bude súťažiť v kategórii:
1. Rastlinná výroba a mechanizácia

2. Živočíšna výroba

3. Veda a výskum

Označte číslo kategórie.
Názov a adresa vystavovateľa do súťaže, bankové spojenie:

IČO:

IČ DPH:

Názov, meno a adresa výrobcu:

Kontaktná osoba (meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail):

Popis funkcie exponátu, spôsob jeho využitia:

Dátum začatia výroby:

Dátum uvedenia výrobku na trh:

K prihláške pripojte duplikát prevod. príkazu pošt. poukážky o zaplatení poplatku 100,00 EUR + 20 % DPH = 120,00 EUR za každý
prihlásený exponát.
Každý exponát prihláste samostatne!
Bankové spojenie v SR: UniCredit Bank, Chrenovská 1661/30, Nitra, č. ú.: 6607317028, kód banky: 1111, KS 308 PP, KS 309 – zloženkou,
VS – IČO prihlasovateľa.
IBAN: SK 8511110000006607317028, BIC: UNCRSKBX
ORIGINÁL PRIHLÁŠKY ODOSIELAJTE do 10. 8. 2017 v dvoch vyhotoveniach.
Prehlasujeme, že exponát je vyrobený autorom a zodpovedá stanoveným požiadavkám. Zaväzujeme sa, že dodržíme ustanovenie
a podmienky súťaže a podrobíme sa sankciám za nedodržanie podmienok, ktoré nadobudnú účinnosť po udelení ceny. Súhlasíme so znením základných podmienok na druhej strane tejto prihlášky.

V ....................................................................... dňa ......................................................

..................................................................
Pečiatka a čitateľný podpis

ZÁKLADNÉ PODMIENKY
SÚŤAŽE O ZLATÝ KOSÁK
Článok 1

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik (ďalej len vyhlasovateľ) vypisuje súťaže o Zlatý kosák. Súťaží sa v určených kategóriách s príslušnými kritériami a odbornými hľadiskami. Do súťaže sa možno prihlásiť podaním prihlášky. Výsledky súťaže hodnotí
odborná porota. Ceny sa slávnostne udeľujú v priebehu konania veľtrhu.

Článok 2

Súťaží sa v týchto kategóriách: 1. Rastlinná výroba a mechanizácia, 2. Živočíšna výroba, 3. Veda a výskum

Článok 3

Hodnotenie výrobkov vykonávajú súťažné komisie. Návrhy predložené komisiami schvaľuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR
a riaditeľ Agrokomplexu. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

Článok 4

Podmienky súťaže
- Prihlasované exponáty do súťaže musia byť vystavené na veľtrhu.
- Podanie prihlášky vrátane dokumentácie, ktorá dostatočne charakterizuje výrobok najneskôr do 10. 8. 2017, na riaditeľstvo
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, súťažnej komisii.
- V prípade, že prihlášky budú doručené po tomto termíne, nevzniká nárok na zaradenie do súťaže.
- Uhradenie registračného poplatku vo výške 120,00 EUR (100,00 EUR + 20 % DPH) za každý prihlásený výrobok v UniCredit Bank
Nitra 6607317028/1111, VS: IČO: prihlasovateľa, KS: 308 pre prevodný príkaz, 309 pre zloženku. Registračný poplatok je prihlasovateľ
povinný uhradiť do 10. 8. 2016.
- Do súťaže je možné prihlásiť aj výrobky, ktoré boli ocenené na iných veľtrhoch a súťažiach. Ocenenie Zlatý kosák môže byť udelené
exponátu iba jedenkrát.
- Prihlasovateľ je povinný zabezpečiť súťažnej komisii odborné predstavenie výrobku podľa pokynov súťažnej komisie.

Článok 5

Prihlásené výrobky nebudú hodnotené ak:
- exponát nebude z akéhokoľvek dôvodu vystavovaný na veľtrhu
- prihlasovateľ nepredloží úplnú prihlášku a dostatočnú dokumentáciu
- prihlasovateľ nekvalifikovane podá informácie hodnotiacej komisii o prihlásenom exponáte
- nebude v stanovenom termíne zaplatený poplatok prihlasovateľom
- v predchádzajúcich ročníkoch veľtrhu už bol exponát ocenený Zlatým kosákom
- v prípade, že výrobok nebude hodnotený z horeuvedených dôvodov, nemá prihlasovateľ nárok na vrátenie registračného poplatku

Článok 6

Hodnotiace kritériá
Pôvodnosť (vlastný výskum, vývoj, patent), vhodnosť použitých materiálov, funkčnosť, použiteľnosť, využitie netradičných surovín,
dokonalosť vo vlastnej kategórii, bezpečnosť v prevádzke, vplyv na životné prostredie, estetické hľadisko, dodržiavanie legislatívnych
predpisov a noriem pri výrobe.

V súťaži sa udeľujú nasledovné ceny: ocenenie Zlatý kosák.

Článok 7
Článok 8

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odobrať ocenenie v prípade, ak nebola dodržaná niektorá z podmienok súťaže.

Článok 9

Zoznam ocenených exponátov bude zverejnený po vyhlásení výsledkov súťaže.

