KARTA ZGŁOSZENIA

do Konkursu o Statuetki i Wyróżnienia Targów Kielce
KIELCE BIKE-EXPO 2019

1. DANE FIRMY
Pełna nazwa firmy zgłaszającej
Adres
NIP
Numer stoiska

Osoba kontaktowa

E-mail

Telefon



Zgłoszenie należy wypełniać oddzielnie dla każdego produktu. Jeden produkt może być zgłoszony w kilku kategoriach.



Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń - 17.09.2019 r. godz. 16.00 na adres mailowy kuc.paulina@targikielce.pl



Ostateczny termin dostarczenia produktów: 18.09.2019 r. godz. 14.00 - Strefa Obrad Komisji - Hala B



Opłata za udział w konkursie każdego wyrobu w jednej kategorii wynosi: 100 złotych brutto wpłacona
na wskazane w regulaminie konto bankowe:
BNP Paribas Bank Polska S.A. - Nr 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537



Informacji udziela: Paulina Kuc, tel. 041/365 14 59, tel. kom. 797 339 391, e-mail: kuc.paulina@targikielce.pl

2. PRODUKT ZGŁASZANY DO KONKURSU
Nazwa produktu zgłoszonego do Konkursu (nazwa handlowa produktu używana w ofertach i prospektach)
A

Kategoria konkursowa w jakiej zdaniem wystawcy produkt powinien być oceniany
B

☐ INNOWACJE TECHNICZNE
☐ DESIGN
☐ DESIGN POLSKI
☐ PRODUKT POLSKI

☐ BEZPIECZEŃSTWO
☐ ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ
☐ PRODUKT DLA KOBIET
☐ PRODUKT DLA DZIECI

Orientacyjna cena detaliczna

Od kiedy produkt jest/będzie dostępny w sprzedaży?
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Wyjaśnienie, dlaczego produkt zgłoszony jest w danej kategorii?
D

E

F

Czym produkt różni się od innych, podobnych wyrobów dostępnych na rynku? Na czym polega jego
innowacyjność? (Opis do 900 znaków)

Materiały uzasadniające szczególne walory wyrobu (najlepiej w formie linku do strony internetowej produktu,
filmu, rysunków i opisu technicznego, atestów, referencji, artykułu, folderu itp.):

1. Oświadczamy, że wszelkie prawa do zgłaszanego wyrobu przysługują wyłącznie naszej firmie.
2. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i upoważniamy Targi Kielce S.A. do
wystawiania faktur VAT bez naszego podpisu.
3. Deklarujemy pozostawienie produktu zgłoszonego do Konkursu do dyspozycji Organizatorów Konkursu:
a) Produkty nagrodzone i wyróżnione udziałem pozostaną do dyspozycji Organizatorów konkursu do dnia zakończenia
Targów, do godz. 17.00 tworząc wystawę pokonkursową tzw. Strefę Nagród (Regulamin Konkursu, pkt. VI, ppkt. 7).
b) Produkty, które nie zostały nagrodzone lub wyróżnione pozostaną do dyspozycji Organizatorów do pierwszego dnia
Targów, do godziny 10.00.

..............................................................
(Data)

…………………………………………………............................
(Pieczęć firmowa i podpis Wystawcy)
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