
P Ř I H L Á Š K A  
do soutěže 
 

Přesný název exponátu: 
 

 

Stručná charakteristika 
exponátu ( česky) 
 

 

Stručná charakteristika 
exponátu (anglicky) 
 

 

Doporu čená 
maloobchodní cena  
(vč. DPH, v Kč) 

 

Sout ěžní kategorie   
(viz stanovy, článek 3) 

 

 
 

Výrobce:  
(název a adresa firmy, www)  
 
Vystavovatel:  
(název a adresa firmy, telefon, e-mail, 
www)  
Stánek č.:  
 
Registra ční poplatek: (viz. stanovy, čl.2)     

• při jediné p řihlášce      K č 2.420,-- (Kč 2.000,- +  21 % DPH) 
• za každou další p řihlášku      K č 1.210,-- (Kč 1.000,- +  21%  DPH) 

Uzávěrka p řihlášek:   29. 10. 2013  
  

Přihlašovatel – odb ěratel:  
Obchodní jméno a adresa:  
IČO, DIČ:  
Bankovní spojení:  
Kontaktní osoba:   
Telefon, fax, e-mail:  
 
      

Souhlasíme s podmínkami soutěže uvedenými ve stanovách, které jsou nedílnou součástí této 
přihlášky. 
 

V  dne    

 Razítko a podpis přihlašovatele 

  
Přihlašovatel čiteln ě vyplní veškeré údaje a je zodpov ědný za jejich správnost. Text na p řihlášce 
je závazný pro zhotovení diplomu v p řípadě ocen ění, pro pot řeby tisku a vyhotovení da ňového 
dokladu. P ŘIHLÁŠKA SLOUŽÍ JAKO ZÁLOHOVÁ FAKTURA.  
 
Faktura ční údaje: Veletrhy Brno, a.s., Výstavišt ě 1, 647 00 Brno 
         IČO: 25582518  DIČ: CZ25582518 
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. SWIFT: CEKOCZPP IBAN: CZ85 0300 0000 0000 0340 

1803 Č. účtu: 3401803/0300 Konstantní symbol: 0558, Variabilní 
symbol: IČO přihlašovatele, Specifický symbol: 5999213056 

 
Kontakt: Blanka Zlatá, Veletrhy Brno, a.s. 
     Tel.: +420 541 153 372, bzlata@bvv.cz  



Stanovy BIKE BRNO PRESTIGE 2013  
 
Článek 1 – Vyhlášení sout ěže 
 
U příležitosti konání mezinárodního veletrhu Bike Brno vyhlašují 
Veletrhy Brno, a.s. (dále jen vyhlašovatel) soutěž o nejlepší 
exponáty – Bike Brno Prestige  (dále jen soutěž). Jedná se o 
soutěž výrobků / exponátů, které se může zúčastnit každý 
vystavovatel veletrhu Bike Brno. 
 
Faktura ční údaje vyhlašovatele: 
Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno 
IČO: 25582518  DIČ: CZ25582518, Krajský soud v Brně, oddíl B, 
vl.3137 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. SWIFT: CEKOCZPP  
IBAN: CZ85 0300 0000 0000 0340 1803 Č. účtu: 3401803/0300  
Konstantní symbol: 0558, Variabilní symbol: IČO přihlašovatele, 
Specifický symbol: 5999213056 
 
 
Článek 2 – P řihlášení exponátu  
 
2.1 Exponáty do soutěží přihlašuje vystavovatel, spoluvystavovatel, 
výrobce nebo jím pověřená právnická či fyzická osoba, např. 
reklamní agentura, sdružení, asociace apod. (dále jen 
přihlašovatel). 
2.2 Exponátem se rozumí výrobek vystavený ve vlastní expozici na 
ploše pronajaté pořadatelem veletrhů (vystavovatel) nebo v expozici 
vystavovatele (spoluvystavovatel). 
2.3 Na jednu přihlášku lze přihlásit pouze jeden exponát (soubor 
výrobků či systém pouze v případě tvoří-li jeden uživatelský celek).  
2.4  Počet přihlášek od jednoho  přihlašovatele není omezen. Za 
každou další přihlášku přihlašovatele bude účtován snížený 
registrační poplatek ve výši Kč1.000,- + 21% DPH. 
2.5 Jeden exponát je možno p řihlásit pouze do jedné sout ěžní 
kategorie. 
 
 
Článek 3 – Sout ěžní kategorie  
 
Kategorie Bike Brno Prestige: 
3.1 Nejlepší český výrobek (vyrobeno českým výrobcem v ČR)  

3.1. A jízdní kola 
3.1. B komponenty, příslušenství, doplňky 

3.2 Nejlepší design 
3.2. A jízdní kola 
3.2. B komponenty, příslušenství, doplňky 

3.3 Vyváženost výrobku z pohledu designu, kvality a  ceny 
3.3. A jízdní kola 
3.3. B komponenty, příslušenství, doplňky 

3.4 Otevřená kategorie (všechny exponáty, které nespadají do 
výše uvedených kategorií) 
 
Článek 4 – Základní podmínky za řazení do sout ěže 
 
4.1 K termínu uzávěrky, tj. 29. 10. 2013  musí být dodány k rukám 
vyhlašovatele: 
• Řádně vyplněná přihláška s podpisem a razítkem (poštou, 

faxem nebo naskenovaná e-mailem) 
• Dokumentace podrobně charakterizující exponát v českém a 

v anglickém jazyce (hodnotitelská komise je mezinár odní) 
pouze v elektronické podob ě: 

 
 
• celkový popis a fotografie exponátu v dostatečné kvalitě a 

velikosti (jpg, pdf), technické parametry 
• uvedení doporučené maloobchodní ceny exponátu (vč. DPH, 

v Kč) 
• zdůvodnění výjimečnosti exponátu 
• dokumentaci dokladující splnění legislativy (certifikáty, 

prohlášení o shodě apod.) 
• podpůrné podklady, např. odborné články a publikace o 

exponátu, reference, propagační materiál   
• další informace dle uvážení přihlašovatele 
 
 
• přihlašovatelé exponátů dodají 6.11.2013 od 9,00 do 13,00 

vzorek exponátu. Vzorek bude umístěn v uzamčených 
prostorách a předložen k hodnocení hodnotitelské komisi.  

 
4.2 Přihlašovatel uhradí registrační poplatek ve výši Kč 2.000,- + 21 
% DPH na účet vyhlašovatele – viz čl. 1. Vyplněná přihláška slouží 
jako zálohová faktura. Všem přihlašovatelům bude po úhradě 
registračního poplatku na základě řádně vyplněné přihlášky zaslán v 
daném účetním období daňový doklad. 

 
Adresa vyhlašovatele: Veletrhy Brno, a.s., Výstaviš tě 1, 647 00 
Brno, k rukám Blanky Zlaté, bzlata@bvv.cz (tel.: 54 1 153 372 
nebo 721 656 227) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Článek 5 – Hodnocení exponát ů 
 
5.1 Hodnocení exponátů provádí hodnotitelská komise složená ze 
zástupců předních odborných periodik. Hodnotitelská komise působí 
jako poradní orgán generálního ředitele a. s. Veletrhy Brno, který 
ocenění uděluje. 
5.2 Hodnotitelská komise bude exponáty hodnotit ve dvou 
základních kolech: 
I. kolo – nominace - užší výběr z hodnocených exponátů na základě 
dodaných podkladů a fyzického dodání exponátu (viz čl. č. 4.),  
II. kolo – vyhodnocení (výběr z nominace = ocenění).  
5.3 Hodnotitelská komise má právo si během posuzování vyžádat 
od přihlašovatele doplňující informace a k hodnocení využít i 
informace získané z jiných zdrojů. Sama si přitom určuje závažnost 
jednotlivých dostupných informací, přičemž bude klást větší důraz 
na podklady ověřené. Komise je vázána mlčenlivostí. 
5.4 Přihlášený exponát nebude hodnocen v případě, že: 
• přihlašovatel nesplní základní podmínky zařazení do soutěže 
• přihlašovatel exponát ze soutěže odvolá 
• vystavovatel odvolá svoji účast na veletrhu  
• exponát nebude na veletrhu vystaven 
Nebude-li exponát z výše uvedených důvodů hodnocen, nemá 
přihlašovatel nárok na vrácení registračního poplatku. 
 
5.5 Hodnocené exponáty a výsledky soutěže (nominace a 
vyhodnocení) budou průběžně uveřejňovány prostřednictvím 
tiskových zpráv a na webu vyhlašovatele (www.bvv.cz). Oficiální 
vyhlášení výsledk ů sout ěží a předání ocen ění prob ěhne 
7.11.2013. 
5.6 Vyhodnocené exponáty budou oceněny symbolem soutěže a 
diplomem. Tyto lze využít k další propagaci oceněného exponátu. 
Pro tyto účely má oceněná firma právo využívat i logo soutěže. 
Prezentace soutěže a oceněných proběhne v odborných médiích, 
jejichž zástupci jsou členové hodnotící komise. 
5.7 Průběh hodnotícího procesu je neveřejný a proti konečnému 
rozhodnutí není odvolání. Vyhlašovatel není povinen zdůvodňovat 
výsledky soutěže. 
 
 
Článek 6 – Ostatní ustanovení  
 
6.1 Veškeré aktuální informace o soutěži budou průběžně 
zveřejňovány na internetu a v tiskových zprávách. Vyhlašovatel 
garantuje zveřejnění oceněných exponátů prostřednictvím 
mediálních partnerů a na internetu. Zároveň se zavazuje k předání 
informací o soutěži a jejich výsledcích dalším médiím. 
6.2 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo reagovat na technické a 
organizační okolnosti, které mohou vést ke změnám v termínech 
nebo průběhu soutěže. Všem přihlašovatelům garantuje včasnou 
informovanost. 
 
 
Únor 2013 
Veletrhy Brno, a.s. 

 
 
 


