Přihláška do soutěže o ZLATOU VOD-KU

u příležitosti výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2019
21. mezinárodní vodohospodářská výstava

21.–23. 5. 2019

Organizátor:

PVA EXPO PRAHA

Exponex s.r.o., Janouškova 2015/1a, 613 00 Brno, Česká Republika
Tel.: 603 883 912
E-mail: epeterkova@exponex.cz, www.vystava-vod-ka.cz

Pořadatel
a odborný garant:

Přesný název exponátu (česky + anglicky):

Výrobce (obch. jméno):
Vystavovatel (obch. jméno):
Exponát je (nehodící se škrtněte):				
a Světová novinka
b Tuzemská novinka
c Inovace

Naše firma je (nehodící se škrtněte):
a výrobcem exponátu
b obchodním zastoupením výrobce exponátu

Zaškrtněte obor, kam přihlášený exponát oborově patři:
Jímání a ochrana podzemní vody
Úprava vody
Čištění a využívání odpadních vod
Provozování vodovodů a kanalizací
Vodovodní potrubí, tvarovky a armatury
Kanalizační potrubí a armatury
Čerpací technika
Měřicí, regulační a řídicí systémy

Geografické a informační systémy
Měřicí, kontrolní a laboratorní technika
		Monitoring a vyhodnocování stavu
vodovodní a kanalizační sítě
		 Bezvýkopové technologie
		Technická zařízení pro bezvýkopové
technologie
		 Průzkumné, projektové a poradenské práce
		 Stavební a dodavatelská činnost

		 Vodovody a kanalizace v průmyslu
		 Hospodaření s dešťovými vodami
		Protipovodňová opatření a ochrana
vodních zdrojů
		 Omezení hluku a hluková izolace
		 Věda a výzkum
		 Bezpečnost práce
		 Ostatní (z vodohospodářství)

Stručná charakteristika exponátu – přednosti, uplatnění, orientační cena, reference (zatrhněte či zvýrazněte):

Při větším rozsahu přiložte přílohu.

Registrační poplatek: 4.000,- Kč + DPH
Přihlašovatel:
Obchod. jméno a adresa firmy:
Kontaktní osoba:
Telefon, e-mail, mobil:
IČO, DIČ: 									Bankovní spojení:
Přikládáme:
a podrobný popis a technické parametry

b fotodokumentaci

c jiné
Souhlasíme s podmínkami soutěže uvedenými v podmínkách účasti soutěže, které jsou nedílnou součástí této přihlášky.
Kontaktní osoba (příjmení, jméno):							Funkce:
Adresa:
Telefon:						E-mail:				Web:

V				

dne				

Razítko a podpis přihlašovatele:
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u příležitosti výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2019
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Pořadatel
a odborný garant:

Přihlašovatel vyplní čitelně veškeré údaje a je zodpovědný za jejich správnost. Text na přihlášce je závazný pro zhotovení plastiky
či diplomu v případě ocenění, pro potřeby tisku a vyhotovení daňového dokladu.

ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU ODEŠLETE NEJPOZDĚJI DO 10. 5. 2019 NA ADRESU:
EXPONEX s.r.o., Janouškova 2015/1a, 613 00 Brno
E-mail: vod-ka@exponex.cz, epeterkova@exponex.cz
Tel.: 603 883 912
www.vystava-vod-ka.cz

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI O ZLATOU VOD-KU 2019:
Vyhlašovatel soutěže je SOVAK a EXPONEX s.r.o.
Soutěž je určena pouze pro exponáty, které budou vystaveny na výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2019:
– fyzicky, maketou exponátu
– nebo souborem fotografií s prezentací na videozáznamu.
Základní kritéria hodnocení:
Technické řešení, netradiční nápad, design, mimořádná kvalita za přijatelnou cenu, ekologická hlediska, chemická a biologická
nezávadnost, energetická úspornost a obecné vlastnosti charakterizující šetrný vztah k životnímu prostředí. Porota bude hodnotit
exponáty ve 2 kolech.
I. kolo – nominace na Zlatou VOD-KU
II. kolo – hodnocení.
Průběh hodnocení poroty je neveřejný. Porota může udělit max. 3 přihlášeným exponátům ocenění Zlatá VOD-KA.
Vyhlašovatel soutěže není povinen zdůvodňovat rozhodnutí poroty. Proti rozhodnutí poroty není odvolání.
Podmínky zařazení do soutěže:
Podání přihlášky k datu uzávěrky, tj. do 10. 5. 2019. Přihláška musí být dodána písemně s razítkem a podpisem a současně je nutné
vč. všech dalších příloh ji zaslat elektronicky (.pdf).
Úhrada registračního poplatku ve výši 4.000,- Kč + DPH za každý přihlášený exponát.
Po zaregistrování Vaší přihlášky obdržíte na Váš kontaktní e-mail fakturu.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny na slavnostním večeru 22. 5. 2019 a exponáty budou označeny bezprostředně po vyhlášení
výsledků soutěže.

