
 
KARTA  ZGŁOSZENIA 

do Konkursu o Medale i Wyróżnienia Targów Kielce KIELCE BIKE–EXPO AWARD 2017 
 

UWAGA:  • Zgłoszenia należy wypełniać maszynowo lub drukowanymi literami, oddzielnie dla każdego wyrobu. 

• Wraz ze zgłoszeniem konkursowym należy dostarczyć:  

- deklarację o pozostawieniu produktu do dyspozycji Organizatora,   

- zdjęcie produktu zgłoszonego do Konkursu (celem przygotowania prezentacji   nagrodzonych wyrobów) 

w formacie graficznym jpg na białym tle,  rozdzielczość 300 dpi,  

- opis (nie przekraczający 900 znaków) zawierający: 

a) wyjaśnienie, dlaczego produkt zgłoszony jest w danej kategorii 

b) argumentację, na czym polega jego innowacyjność 

- informacje lub link do konkretnego produktu, w którym znajdują się dane techniczne dotyczące zgłaszanego 

produktu, załączniki mają zawierać: rysunki i opisy techniczne, atesty, referencje, inne, 

- potwierdzenie dokonania wpłaty. 

• Materiały dostarczone do TK muszą być dokładnie opisane i dotyczyć wyłącznie informacji o zgłoszonym do 

Konkursu wyrobie.  

• Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń oraz dostarczenia produktów: 20.09.2017r. godz. 15.00 

• Opłata za udział w konkursie każdego wyrobu dla każdej kategorii wynosi: 100 złotych brutto wpłacona na 

wskazane w regulaminie konto bankowe. Najpóźniejszy termin opłaty za zgłoszony produkt : Kasa w Biurze Obsługi 

Wystawców : 20.09.2017do  godz. 15.00. 

 

            Informacji udziela: Paulina Kuc tel. 041/365 14 59, e-mail: kuc.paulina@targikielce.pl  

 
1. Nazwa wyrobu zgłoszonego do Konkursu (nazwa handlowa wyrobu używana w ofertach i prospektach): 

 

........................................................................................................................................................................................................ 

 

2. Numer stoiska ................... 

 

3. Kategoria konkursowa w jakiej zdaniem wystawcy wyrób powinien być oceniany (proszę zaznaczyć odpowiednią kategorię. 

Jeden produkt może być zgłoszony w kilku kategoriach, ale na osobnych formularzach konkursowych. Za każde zgłoszenie 

(formularz) należy wnieść opłatę. 

□ innowacje techniczne,       □ design,         □ design polski,          □ produkt polski,                  □ bezpieczeństwo    

□ zabezpieczenie przed kradzieżą           □ produkt dla kobiet,                  □ produkt dla dzieci               

Szczegółowy opis kategorii oraz kryteria oceny znajdują się w regulaminie. 

4. Pełna nazwa firmy: 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

5. Adres firmy/ telefon kontaktowy/ e-mail: 

 

........................................................................................................................................................................................................ 

 

6. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Komisją Konkursową,  właściwą do udzielania informacji o zgłoszonym 

do konkursu wyrobie (numer telefonu, e-mail): 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

7. Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby,  która odbierać będzie wyróżnienie/statuetkę (w przypadku przyznania) podczas 

Uroczystej Gali w dniu 21 września 2017 r. 

 

.......................................................................................................................................................................................................... 

8. Oświadczamy, że wszelkie prawa do zgłaszanego wyrobu przysługują wyłącznie naszej firmie. 

9. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i upoważniamy Targi Kielce   S.A.   do wystawiania  

faktur VAT bez naszego podpisu.  NIP …….............................. 

 

10. Załączniki: rysunki i opisy techniczne, atesty, referencje, inne, fotografie, filmy.  

 

 

 

 

 

........................................                                   ............................................................................... 

     (Data)      (Pieczęć firmowa i podpis Wystawcy) 


