Přihláška do soutěže
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Uzávěrka přihlášek je 26. 3. 2018

GRAND PRIX – SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ KOLO / ELEKTROKOLO / KOLOBĚŽKU / CYKLISTICKÝ KOMPONENT
Vystavovatel (obchodní jméno): ___________________________________________________________________________

Na www.forbikes.cz/prihl můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači.

1. KATEGORIE GRAND PRIX – Nejlepší kolo veletrhu FOR BIKES 2018 (přihlašovací poplatek 1 500 Kč)
Do soutěžní kategorie spadají silniční, trekingová, horská a cestovní kola, kola pro DH, freeride a freestyle, dětská kola a odrážedla.
2. KATEGORIE GRAND PRIX – Nejlepší elektrokolo veletrhu FOR BIKES 2018 (přihlašovací poplatek 1 500 Kč)
Do soutěžní kategorie spadají elektrokola všech modifikací a hybridní kola.
3. KATEGORIE GRAND PRIX – Nejlepší koloběžka/ elektrokoloběžka veletrhu FOR BIKES 2018 (přihlašovací poplatek 1 500 Kč)
Do soutěžní kategorie spadají koloběžky a elektrokoloběžky všech modifikací.
4. KATEGORIE GRAND PRIX – Nejlepší cyklistický komponent veletrhu FOR BIKES 2018 (přihlašovací poplatek 1 500 Kč)
Do soutěžní kategorie spadají všechny komponenty a vybavení pro jízdní kola, oblečení, obuv, helmy, chrániče, brýle či funkční
prádlo. Dále výživa, nápoje a regenerační prostředky.
5. ZAJÍMAVOST veletrhu FOR BIKES 2018 (není zpoplatněno)
	
Do této kategorie nelze přihlásit produkty, které byly přihlášeny do předchozích kategorií, spadají sem všechny produkty, které nelze
zařadit do předchozí kategorie Nejlepší cyklistický komponent.

název exponátu _______________________________________________________________________________________
výrobce / dovozce _____________________________________________________________________________________
popis exponátu

charakteristika vlastností, pro něž exponát přihlašujeme do soutěže

kontaktní osoba ________________________________________________________________________________________
adresa ______________________________________________________________________________________________
telefon_________________________________________ mobilní telefon _________________________________________
fax ___________________________________________ e-mail ________________________________________________
Bez vyžádání se dokumentace nevracejí.

___________________________________________
místo, datum

___________________________________________
razítko, podpis statutárního zástupce

Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je objednávka neplatná. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

Přihláška do soutěže
Uzávěrka přihlášek je 26. 3. 2018

GRAND PRIX – SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ KOLO / ELEKTROKOLO / KOLOBĚŽKU / CYKLISTICKÝ KOMPONENT
U příležitosti konání 9. ročníku veletrhu cyklistiky FOR BIKES
vyhlašuje pořádající společnost ABF, a.s. soutěž výrobků /
exponátů s názvem GRAND PRIX.
Soutěž GRAND PRIX probíhá v kategoriích:
1. Nejlepší kolo
2. Nejlepší elektrokolo
3. Nejlepší koloběžka / elektrokoloběžka
4. Nejlepší cyklistický komponent
5. ZAJÍMAVOST veletrhu FOR BIKES 2018
(není zpoplatněno, kategorie není výherní)
Podmínky pro účast v soutěži
Soutěže se může zúčastnit každý vystavovatel FOR BIKES.
Vystavovatel je povinen uhradit registrační poplatek ve výši
1 500 Kč + DPH za přihlášený exponát v kategorii Nejlepší kolo,
Nejlepší elektrokolo, Nejlepší koloběžka, Nejlepší cyklistický komponent veletrhu FOR BIKES 2018. Kategorie Zajímavost veletrhu
FOR BIKES 2018 není zpoplatněna.
Poplatek je nutno uhradit do 26. 3. 2018.
Platba proběhne na základě zálohové faktury.
Kategorie 1
GRAND PRIX pro nejlepší kolo veletrhu FOR BIKES 2018
Porota vyhlásí hlavní cenu GRAND PRIX pro Nejlepší kolo veletrhu
FOR BIKES 2018.
Do soutěžní kategorie spadají silniční, trekingová, horská a cestovní
kola, kola pro DH, BMX, freeride a freestyle, dětská kola a odrážedla.
Kategorie 2
GRAND PRIX pro nejlepší elektrokolo veletrhu FOR BIKES 2018
Porota vyhlásí hlavní cenu GRAND PRIX pro Nejlepší elektrokolo
veletrhu FOR BIKES 2018.
Do soutěžní kategorie spadají elektrokola všech modifikací,
hybridní kola.
Kategorie 3
GRAND PRIX pro nejlepší koloběžku / elektrokoloběžku
veletrhu FOR BIKES 2018.
Porota vyhlásí hlavní cenu GRAND PRIX pro Nejlepší koloběžku /
elektrokoloběžku veletrhu FOR BIKES 2018.
Do soutěžní kategorie spadají koloběžky a elektrokoloběžky všech
kategorií.
Kategorie 4
GRAND PRIX pro nejlepší cyklistický komponent veletrhu
FOR BIKES 2018
Porota vyhlásí hlavní cenu GRAND PRIX pro Nejlepší cyklistický
komponent veletrhu FOR BIKES 2018.
Do soutěžní kategorie spadají všechny komponenty a vybavení pro
jízdní kola, oblečení, obuv, helmy, chrániče, brýle či funkční prádlo.
Dále výživa, nápoje a regenerační prostředky.
Kategorie 5
ZAJÍMAVOST veletrhu FOR BIKES 2018
Kategorie není výherní. Přihlášené produkty budou posuzovány porotou. Každý přihlášený produkt nemusí být označen jako Zajímavost veletrhu. Označení produktu bude včas oznámeno kontaktní
osobě z přihlašovacího formuláře.
Základní kritéria hodnocení
Technické řešení, netradiční nápad, mimořádná kvalita, výjimečnost, funkčnost, design, užitná hodnota, cena.
Za výrobce může s jeho souhlasem přihlásit do soutěže výrobek
i prodejce nebo dealerská firma, která bude vystavovat na veletrhu
FOR BIKES.
Cena může být udělena stejnému exponátu pouze jednou.

Vystavovatel dodá dokumentaci (v českém jazyce):
•
technickou charakteristiku výrobku včetně rozhodujících
parametrů
• platné prohlášení o shodě dle platné legislativy
Dále v rámci obchodních podmínek zejména:
• cenu výrobku
• fotografii výrobku
• dodací lhůtu výrobku
Veškerá dokumentace musí být předložena včas, tj. nejpozději
do 26. 3. 2018.
V případě nedoručení dokumentace nemůže být výrobek v předstihu hodnocen porotou, a tudíž nominován na GRAND PRIX. Porota
je složena z odborníků a zástupců předních odborných periodik.
Členové a předseda poroty jsou nezávislými členy a nejsou výrobci
ani dovozci velomateriálu.
Uzávěrka přihlášky do soutěže GRAND PRIX je 26. 3. 2018
Porota má právo si během posuzování exponátů vyžádat doplňující
informace o hodnoceném exponátu nejenom od vystavovatele, ale
i z jiných zdrojů. Sama si přitom určuje způsob hodnocení a závažnost jednotlivých dostupných informací o přihlášeném exponátu.
Porota udělí nejvýše 4 ceny GRAND PRIX.
Průběh hodnocení poroty je neveřejný a proti rozhodnutí není možno
se odvolat.
Základní podmínky
Nezávislá porota posuzuje parametry výrobků v časovém předstihu na základě předané dokumentace /atesty, certifikáty,
katalogový list, prospekty, dokumentace, ceník apod./.
Odborná porota předkládá seznam exponátů nominovaných na ocenění vyhlašovateli soutěže ke schválení. Pro uznání nominace je
podmínkou prezentace výrobku (technologie, materiál) v předstihu
a dodání veškerých podkladových materiálů včas.
Vyhlašovatel soutěže není povinen zdůvodňovat rozhodnutí
poroty.
Proti rozhodnutí poroty není možno se odvolat.
Porota posoudí výrobek na základě zaslané technické specifikace /není tedy podmínkou návštěva poroty přímo v expozici/.
Výsledky soutěže GRAND PRIX budou oficiálně vyhlášeny v pátek
6. 4. 2018 ve 20 hodin na slavnostním večírku.
Přihlášené exponáty budou po zahájení veletrhů označeny
v expozicích tištěnými cedulkami dodanými ABF, a.s.
Oceněné exponáty budou označeny před zahájením veletrhu
tištěnými cedulkami dodanými ABF, a.s.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změny pravidel soutěže, především
termínů a podmínek soutěže. Všem přihlášeným garantuje včasnou
informovanost.
Kontakty na organizátora GRAND PRIX
Kryštof Šabacký
mobil: +420 604 691 147
e-mail: krystof@maxmediapr.cz
Natálie Továrková
mobil: +420 774 691 148
e-mail: natalie@maxmediapr.cz
Poštovní adresa:
maXmedia s.r.o.
Freestyle Park Modřany
ulice Vltavanů
143 00 Praha 4 – Modřany
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