Veletrhy Brno, a.s. vyhlašuje soutěž o

GRAND PRIX TECHAGRO
GRAND PRIX ANIMAL VETEX
GRAND PRIX SILVA REGINA
GRAND PRIX BIOMASA
při 13. mezinárodním veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO,
při 12. mezinárodním veterinárním veletrhu ANIMAL VETEX,
při 13. mezinárodním lesnickém a mysliveckém veletrhu SILVA REGINA
a při 2. veletrhu obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA

Brno–Výstaviště

30. 3.–3. 4. 2014

Vážení přihlašovatelé exponátů do soutěže o GRAND PRIX TECHAGRO, GRAND PRIX ANIMAL VETEX,
GRAND PRIX SILVA REGINA a GRAND PRIX BIOMASA v roce 2014.

Chceme Vás upozornit na některé odlišnosti proti minulým ročníkům soutěže:
1. V zájmu ještě většího posílení objektivity při hodnocení přihlášených exponátů dochází ke třetinové obměně členů
hodnotitelské komise ve smyslu posílení akademické a vědecko-výzkumné sféry a mezinárodního zastoupení v komisi.
2. Prioritou při rozhodování komise o udělení Grand Prix bude studium povinných podkladů, které musí přihlašovatel
společně s přihláškou v elektronické a písemné formě zaslat vyhlašovateli nejpozději do 28. 2. 2014.
3. Předvedení exponátu na expozici bude vyžadováno pouze ve sporných případech, kdy v zájmu jednoznačného
rozhodnutí bude žádoucí se detailně s přihlášeným exponátem seznámit. Požadavek na instalaci exponátu na expozici
se rozšiřuje na dva dny před zahájením veletrhů, tzn. dne 28. 3. 2014 v době od 12.00 do 18.00 hod. a dne
29. 3. 2014 v době od 9.00 do 18.00 hod.
4. V přihlášce do soutěže je za Stručnou charakteristikou exponátu doplněn další bod: Specifikace předností
ve srovnání s konkurencí (česky – cca 5 vět).
Veletrhy Brno, a.s.
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Stanovy soutěže o GRAND PRIX TECHAGRO, GRAND PRIX ANIMAL VETEX, GRAND PRIX SILVA REGINA a GRAND PRIX BIOMASA
Článek 1
1.1 Při příležitosti mezinárodních veletrhů TECHAGRO,
ANIMAL VETEX, SILVA REGINA a BIOMASA
ve dnech 30.3.–3. 4. 2014 se konají soutěže
o nejlepší exponáty – GRAND PRIX TECHAGRO
2014, GRAND PRIX SILVA REGINA 2014, GRAND
PRIX ANIMAL VETEX 2014 a GRAND PRIX
BIOMASA.
Soutěž vyhlašuje a organizačně zajišťuje:
Veletrhy Brno, a.s, Výstaviště 1, 647 00 Brno,
registrována u Krajského soudu v Brně,
odd. B, č. vl. 3137,
IČO: 25582518, DIČ: CZ25582518
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ85 0300 0000 0000 0340 1803,
č. účtu: 3401803/0300
Článek 2
2.1 Soutěž je určena pro exponáty, které jsou
prezentovány na výše uvedených mezinárodních
veletrzích (vyjma zvířat) a svými parametry jsou
srovnatelné se světovou špičkovou úrovní nebo
určují trend vývoje ve svém oboru.
2.2. Do soutěže mohou být přihlášeny i výrobky, které
byly oceněny na jiných výstavách nebo v jiných
soutěžích, avšak ocenění GRAND PRIX TECHAGRO,
GRAND PRIX ANIMAL VETEX, GRAND PRIX SILVA
REGINA a GRAND PRIX BIOMASA může být uděleno
témuž exponátu pouze jednou.
Článek 3
3.1 Exponátem se rozumí výrobek, popř. služba,
prezentovaný ve vlastní expozici na ploše
pronajaté pořadatelem veletrhů (vystavovatel)
nebo v expozici jiného vystavovatele
(spoluvystavovatel, další zastoupená firma).
3.2 Exponáty do soutěže přihlašuje vystavovatel,
spoluvystavovatel, výrobce nebo jím pověřená
právnická či fyzická osoba, např. reklamní
agentura, sdružení, asociace apod. (dále jen
přihlašovatel).
3.3 Na jednu přihlášku lze přihlásit pouze jeden
exponát, přičemž počet přihlášek od jednoho
přihlašovatele není omezen. Výjimkou je soubor
výrobků, které jsou obsahem jednoho
spotřebitelského balení, nebo řada či systém,
tvoří-li jeden uživatelský celek.
Článek 4
4.1 Hodnocení exponátů provádí odborná
hodnotitelská komise složená z expertů v oboru,
která je rozdělená do tří pracovních sekcí,
z nichž každá posuzuje exponáty příslušných
veletrhů. Práci komise řídí její předseda. Ocenění
GRAND PRIX uděluje na doporučení hodnotitelské
komise generální ředitel
a.s. Veletrhy Brno.
4.2 Exponáty budou posuzovány v kategoriích, které
hodnotitelská komise stanoví dle charakteru
přihlášených exponátů v rámci oborového členění
jednotlivých veletrhů. Každý exponát může být
hodnocen pouze v jedné kategorii. Zařazení
do soutěžních kategorií provede hodnotitelská
komise.
4.3 Hodnotitelská komise bude hodnotit exponáty dle
kritérií uvedených v čl. 6.1 ve dvou základních
kolech:
I. kolo – nominace (užší výběr z hodnocených
exponátů)
II. kolo – vyhodnocení (finální výběr
z nominace)
4.4 Hodnocení exponátů bude probíhat
v předveletržním období na základě podkladů
dodaných přihlašovatelem. Pro případné doplnění
informací (které však nemusí být vyžadováno) je
přihlašovatel povinen zajistit pro hodnotitelskou
komisi kvalifikované předvedení exponátu na

expozici již dva dny před oficiálním zahájením
veletrhů, tzn. dne 28. 3. 2014 v době od 12.00
do 18.00 hod. a dne 29. 3. 2014 v době od 9.00
do 18.00 hod. (o předběžném harmonogramu
návštěv budou přihlašovatelé informováni).
4.5 Hodnotitelská komise má právo vyžádat
si během posuzování od přihlašovatele,
popř. vystavovatele doplňující informace
o exponátu a využít k hodnocení i informace
získané z jiných zdrojů. Sama přitom určuje
závažnost jednotlivých dostupných informací.
Hodnotitelská komise bude při posuzování
klást větší důraz na podklady ověřené.
Článek 5
5.1 Základní podmínky zařazení do soutěže:
5.1.1 podání řádně vyplněné přihlášky v písemné
i elektronické formě k datu uzávěrky, tj.
do 28. 2. 2014 – po tomto termínu
nevzniká nárok na zařazení do soutěže.
5.1.2 dodání podkladů k hodnocení:
5.1.2.1 povinné podklady:
– celková charakteristika, popis
a vyobrazení exponátu
– základní technické parametry,
funkční vlastnosti, základní
návod k obsluze
– prezentace exponátu
z hlediska jeho využití
a nasazení v praxi
– rozbor a vyhodnocení splnění
hodnotících kritérií uvedených
v čl. 6.1.1 až 6.1.7
5.1.2.2 podpůrné podklady – doklady
a dokumenty k argumentům
v povinných podkladech
(např. úřední listiny, schválení,
povolení, protokoly ze zkoušek
vlastní či nezávislé zkušebny,
certifikáty, prohlášení o shodě,
ujištění o shodě, smlouvy,
projekty, výkresy, výpočty apod.)
– propagační a informační
materiál exponátu
– popis a zobrazení exponátu
v činnosti (videozáznam,
CD nebo na jiném nosiči)
– odborné články a publikace
– reference uživatelů
– informace o případných již
získaných oceněních exponátu
– vzorek, maketa, model, funkční
panel, poster apod.
– další informace dle uvážení
přihlašovatele
5.1.3 úhrada registračního poplatku na účet
organizátora (vyplněná přihláška slouží
jako proformafaktura) který činí:
– při jediné přihlášce Kč 4 000,- + DPH
– za každou další přihlášku Kč 3 000,- + DPH
Všem přihlašovatelům bude po úhradě
registračního poplatku na základě řádně
vyplněné přihlášky zaslán
v příslušném účetním období daňový
doklad.
5.2 Pro propagační a prezentační účely hodnocených
exponátů (zveřejnění na internetu, tiskové
informace apod.) požaduje vyhlašovatel dodání:
– krátké anotace (v češtině a angličtině)
v rozsahu max. 5 vět, charakterizující soutěžní
exponát
– barevnou fotografii exponátu, příp. uvedení
adresy prezentačních internetových stránek firmy
5.3 Řádně vyplněnou přihlášku, podklady pro
hodnocení, potvrzení o úhradě registračního
poplatku, anotaci a fotografii exponátu je nutno
dodat do data uzávěrky, tj. do 28. 2. 2014,
na adresu vyhlašovatele:

V eletrhy Brno a.s., k rukám Blanky Zlaté,
Výstaviště 1, 647 00 Brno,
tel.: 541 153 372, 721 656 227
e-mail: bzlata@bvv.cz
Požadované dokumenty:
– vyplněná přihláška: vč. jedné kopie
– povinné podklady (viz čl. 5.1.2.1): ve dvou
vyhotoveních v českém jazyce a jednom
vyhotovení v jazyce německém nebo anglickém
– podpůrné podklady (viz čl. 5.1.2.2): v jednom
vyhotovení v českém jazyce, popř. jazyce
německém nebo anglickém
– anotace (viz čl. 5.2): v jednom vyhotovení
v jazyce českém, anglickém a německém.
Předem nevyžádané podklady není vyhlašovatel
povinen vracet přihlašovateli.
5.4 Přihlášku, písemné a obrazové informace je nutné
zaslat jak v elektronické podobě (emailem či na
CD – jako samostatné soubory označené: přihláška,
povinné podklady, podpůrné podklady, anotace,
foto, ve formátech doc, rtf, txt pro textové
informace, ve formátech pdf, jpg pro obrazové
informace a fotografie exponátu pouze v jpg), tak
poštou.
5.5 Formulář přihlášky, stanovy soutěže a další
informace o soutěži jsou k dispozici na adrese:
www.bvv.cz/techagro, www.bvv.cz/animal-vetex,
www.bvv.cz/silva-regina a www.bvv.cz/biomasa.
5.6 Po splnění základních podmínek účasti v soutěži
bude exponát zařazen do oficiálního seznamu
hodnocených exponátů, který bude průběžně
zveřejňován vč. anotací a společně s dalšími
aktuálními informacemi na internetu.

8.2 O
 ficiální vyhlášení výsledků soutěže a předání
ocenění proběhne na slavnostním zahájení
veletrhů TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA
a BIOMASA.
8.3 Vyhodnocené exponáty budou oceněny uměleckou
plastikou (symbol soutěže)
a diplomem, které lze využít k další propagaci
oceněného exponátu. Pro tyto účely má oceněná
firma právo využívat i logotyp soutěže.
8.4 Průběh hodnotícího procesu je neveřejný
a proti konečnému rozhodnutí není odvolání.
Vyhlašovatel soutěže a pořadatel veletrhů není
povinen zdůvodňovat rozhodnutí komise.
8.5 Vyhlašovatel garantuje zveřejnění oceněných
exponátů prostřednictvím mediálních partnerů.
Zároveň se zavazuje k předání informací
o soutěži a jejich výsledcích dalším médiím.
Článek 9
9.1 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.
prosinec 2013, Veletrhy Brno, a.s.
Důležité informace:
Termíny
Uzávěrka přihlášek:
28. 2. 2014

Článek 6
6.1 Základní kritéria hodnocení:
6.1.1 novost výrobku, inovace, originalita
koncepčního, konstrukčního a funkčního
řešení s doloženým efektem
6.1.2 technická a technologická úroveň
6.1.3 uživatelský komfort (zajištění záručního
i pozáručního servisu, bezpečnost obsluhy,
hygiena práce, technická slučitelnost
a uplatnění v linkách a systémech v ČR,
ekonomika provozu apod.)
6.1.4 připravenost exponátu k dodávkám na
český trh (z hlediska výroby, obchodu
a splnění legislativních požadavků)
6.1.5 výrobní provedení celku i detailů, design
6.1.6 ekologické aspekty
6.1.7 celková úroveň prezentace exponátu

Hodnocení:
od 1. 3. 2014 průběžně na základě elektronicky
a písemně dodaných podkladů event. doplněné
návštěvou na expozicích v průběhu posledních dvou
dnů před oficiálním zahájením veletrhů

Článek 7
7.1 Přihlášený exponát nebude hodnocen
v případě, že:
7.1.1 přihlašovatel nesplní základní podmínky
zařazení do soutěže (čl. 6.1)
7.1.2 na požádání hodnotitelské komise nebo
vyhlašovatele nepodá přihlašovatel, popř.
vystavovatel doplňující informace
o exponátu, nezbytné pro řádné hodnocení
7.1.3 vystavovatel odvolá svoji účast na veletrhu
7.1.4 přihlašovatel exponát ze soutěže odvolá
7.1.5 exponát nebude na veletrhu vystaven
7.2 Nebude-li z důvodů uvedených v čl. 7.1 hodnocen,
nemá přihlašovatel nárok na vrácení registračního
poplatku

Informace o soutěži:
www.bvv.cz/techagro
www.bvv.cz/animal-vetex
www.bvv.cz/silva-regina
www.bvv.cz/biomasa

Článek 8
8.1 Hodnocené exponáty,
výsledky soutěže (nominace
a vyhodnocení) a seznam
členů hodnotitelské komise
budou průběžně uveřejňovány
prostřednictvím tiskových
informací a na webových
stránkách vyhlašovatele soutěže
i pořadatele veletrhů.

Vyhlášení výsledků:
30. 3. 2014
Kontakty:
Veletrhy Brno, a.s.
Blanka Zlatá
Výstaviště 1
647 00 Brno
tel: 541 153 372, 721 656 227
bzlata@bvv.cz
www.bvv.cz

Hlavní nomenklaturní body veletrhů TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA a BIOMASA
TECHAGRO

SILVA REGINA

Oborové členění
• Traktory
• Malá zemědělská mechanizace
• Stroje na obdělávání a zpracování půdy
• Secí stroje
• Sázecí stroje
• Stroje na hnojení
• Stroje a zařízení na ochranu rostlin
• Závlahové systémy
• Stroje pro sklizeň pícnin
• Stroje a zařízení pro sklizeň obilovin,
olejnin a luskovin
• Stroje pro sklizeň okopanin
• Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň speciálních
plodin
• Stroje a zařízení pro ovocnářství a zelinářství
• Stroje dopravní a manipulační
• Stroje a zařízení pro posklizňovou úpravu, konzervaci
a skladování
• Stroje a zařízení pro přípravu krmiv
• Stroje a zařízení pro chov hospodářských zvířat
• Stroje a zařízení na zpracování odpadů (neenergetické)
v zemědělství
• Zemědělské stavby
• Prvky a agregáty zemědělských strojů a traktorů
• Měřicí, diagnostická, laboratorní a automatizační
technika
• Osivo a sadba
• Prostředky pro agrochemii
• Služby a vzdělávání pro zemědělství
• Šlechtitelská mechanizace

Oborové členění
• Stroje, zařízení a pomůcky pro lesní semenářství
• Osivo a sadební materiál pro lesní hospodářství
a městskou zeleň
• Stroje a zařízení pro likvidaci těžebních zbytků
• Stroje a zařízení pro lesní školky
• Stroje a nářadí pro obnovu lesa
• Stroje a nářadí pro ošetřování a ochranu kultur
a porostů
• Stroje a nářadí pro výchovu mladých lesních porostů
• Stroje a zařízení pro pěstování a prodej vánočních
stromků
• Stroje a nářadí pro lesní těžbu
• Stroje pro soustřeďování dříví
• Stroje pro odvoz dříví
• Stroje a zařízení pro provozní péči o stroje v lesním
hospodářství
• Stroje a zařízení pro sklady dříví
• Stroje a zařízení pro přidruženou lesní výrobu
• Chemické prostředky pro lesní hospodářství
• Paliva a maziva pro stroje v lesním hospodářství
• Mobilní stroje a příslušenství v lesním hospodářství
• Stroje pro lesnické stavby
• Měřicí, detekční, řídicí a komunikační přístroje
v lesním hospodářství
• Prostředky pro ochranu při práci v lesním hospodářství
• Služby a pomůcky pro myslivost
• Výzkum, školství, služby, literatura v lesním hospodářství

ANIMAL VETEX
Oborové členění
• Diagnostické a léčebné přípravky
• Veterinární přístroje a zařízení
• Veterinární laboratorní technika
• Zvířata
• Krmiva a dietetika
• Přístroje a pomůcky pro zoohygienu a sanitaci
• Stroje a zařízení dopravní a manipulační techniky
• Pracovní a provozní vybavení
• Informatika, literatura pro obor veterinářství
• Provoz a služby
• Instituce a organizace v oboru veterinářství

BIOMASA
Oborové členění
• Zdroje biomasy pro energetické využití
• Stroje a zařízení pro produkci a zakládání zpracování
biomasy ze zemědělské a lesnické činnosti
• Suché termochemické konverze – spalování
• Anaerobní bioplynové energetické transformace
• Aerobní transformace zbytkové biomasy
• Motorová biopaliva
• Věda a výzkum
• Instituce, asociace, organizace
• Poradenství v oblasti energetického využití biomasy
• Pojištění, finanční a bankovní služby v oblasti
energetického využití biomasy
• Vydavatelství a literatura

PŘIHLÁŠKA
do soutěží o GRAND PRIX TECHAGRO, GRAND PRIX ANIMAL VETEX, GRAND PRIX SILVA REGINA A GRAND PRIX BIOMASA
při 13. mezinárodním veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO,
při 12. mezinárodním veterinárním veletrhu ANIMAL VETEX,
při 13. mezinárodním lesnickém a mysliveckém veletrhu SILVA REGINA
a při 2. veletrhu obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA
Přesný název exponátu:
Exponát přihlašujeme do kategorie:
Stručná charakteristika exponátu:
(česky – cca 5 vět)
Specifikace předností ve srovnání
s konkurencí: (česky – cca 5 vět)
Stručná charakteristika exponátu:
(anglicky – cca 5 vět)
Specifikace předností ve srovnání
s konkurencí: (anglicky – cca 5 vět)
Výrobce:
(název a adresa firmy,
telefon, www)
Vystavovatel:
(název a adresa firmy,
telefon, www)
Umístění exponátu na veletrhu:
(pavilon, č. stánku)
Registrační poplatek:
			

• při jediné přihlášce		
• za každou další přihlášku

Kč 4 000,- + DPH
Kč 3 000,- + DPH

Uzávěrka přihlášek: 28. 2. 2014
Přihlašovatel:
Obchodní jméno a adresa firmy:
Kontaktní osoba (E-mail, mobil):
Telefon, fax:
IČO, DIČ:
Bankovní spojení:
Příloha:
1.
2.
3.
4.
5.

povinné podklady
podpůrné podklady
potvrzení o úhradě registračního poplatku
vizitka kontaktní osoby
další podklady

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

dne

Razítko a podpis přihlašovatele

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

Přihláška slouží zároveň jako zálohová faktura.
Fakturační údaje:
Bankovní spojení:
Kontakt:

Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, IČO: 25582518 DIČ: CZ25582518
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: 5999214070
Blanka Zlatá, Veletrhy Brno, a.s., tel.: 541 153 372, bzlata@bvv.cz

