Aquatherm Nitra 2017
PODMIENKY SÚŤAŽE O NAJLEPŠÍ EXPONÁT
Vyhlasovateľ súťaže:
MDL EXPO s.r.o.
Odborný garant a organizátor:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Najlepším exponátom je udeľovaná „Zlatá medaila“ alebo „Čestné uznanie“.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY
Do súťaže môžu byť prihlásené výrobky tuzemských a zahraničných vystavovateľov.
Prihlásené exponáty musia zodpovedať vystavovateľským podmienkam, nomenklatúre tohto špecializovaného
veľtrhu musia byť na ňom vystavené.
Do súťaže budú prijaté len exponáty na základe písomných prihlášok, vrátane nutnej sprievodnej dokumentácie
dodanej vystavovateľom (výrobcom alebo jeho zástupcom) a doručené najneskôr do 27.1.2017 na adresu:
Dr. Ing Kvetoslava Šoltésová
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
s potvrdením úhrady prihlasovacieho poplatku vo výške 40 EUR
na účet firmy MDL EXPO s.r.o.,
Banka: ČSOB a.s. Číslo účtu: 4017099471/7500,
IBAN: SK3775000000004017099471,
BIC:CEKOSKBX
variabilní symbol – IČO vystavovateľa.
Prihlášky musia byť riadne vyplnené, potvrdené a podpísané štatutárnym zástupcom alebo zástupcom firmy, ktorý je
zodpovedný za expozíciu.
Prihlasovateľ je povinný k prihláške doložiť:
- obchodno-technickú dokumentáciu (technické parametre, technické zobrazenie výrobku, ceny a pod.)
- certifikát a protokol o skúške, prípadne preukázania zhody (ak to vyžadujú všeobecne záväzné právne
predpisy)
- potvrdenie o úhrade prihlasovacieho poplatku

Prihlásiť do súťaže je možné len jeden typ z vystavovaných výrobkov. Pokiaľ vystavovateľ prihlási do súťaže viac
výrobkov, ktoré bude na veľtrhu „Aquatherm Nitra“ vystavovať, môže byť „Zlatá medaila“ alebo „Čestné uznanie“
udelené len jednému z nich.

Prihlásený výrobok nebude hodnotený, ak:
a) výrobok nespĺňa podmienky
b) vystavovateľ nepredloží požadovanú dokumentáciu
c) prihláška do súťaže nebude úplná,
d) vystavovateľ neuhradí prihlasovací poplatok.

HODNOTENIE VÝROBKU
Hodnotenie prihlásených výrobkov do súťaže vykoná súťažná porota zložená z vybraných odborníkov, ktorých
menuje usporiadateľ súťaže po dohode s odborným garantom.
Vystavené a prihlásené exponáty budú hodnotené z týchto hľadísk
a) technické parametre (hmotnosť, rozmery, výkon a pod.),
b) energetická účinnosť,
c) vplyv na životné prostredie (emisie znečisťujúcich látok, hlučnosť, súlad s predpismi
o environmentálnom navrhovaní výrobkov),
d) prevádzkovú spoľahlivosť,
e) životnosť a kvalita použitých komponentov,
f) možnosť recyklácie po uplynutí životnosti,
g) nároky na montáž, obsluhu a údržbu, stupeň automatizácie,
h) spotreba primárnej energie na výrobu exponátu.

V hodnotenom ročníku veľtrhu „Aquatherm“ je udelených maximálne:
a) 3 „Zlatých medailí“,
b) 3 „Čestných uznaní“ s diplomom.
Zasadnutie súťažnej poroty je neverejné. Proti rozhodnutiu súťažnej poroty nie je možné podať odvolanie.

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE
Medaile a príslušné diplomy sa udeľujú prihlasovateľovi vyznamenaného exponátu pri slávnostnom vyhlásení súťaže.

Prihlášky do súťaže zasielajte na adresu:
Dr. Ing Kvetoslava Šoltésová
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
Tel.: +421/ 48/414 26 56;, Fax: +421/ 48/414 26 31
e-mail: kvetoslava.soltesova@siea.gov.sk

