Stanovy a přihláška do soutěže

Zlatá Salima 2018
Mezinárodní potravinářské veletrhy

27. 2.–3. 3. 2018

Výstaviště Brno
www.bvv.cz/salima
Mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA, Mezinárodní veletrh mlynářství, pekařství a cukrářství MBK,
Mezinárodní veletrh zařízení pro obchod, hotely a veřejné stravování INTECO
STANOVY SOUTĚŽE
Soutěž Zlatá Salima se koná v rámci mezinárodních
potravinářských veletrhů v Brně. Nejlepší exponáty
jsou oceněny cenou ZLATÁ SALIMA.
Soutěž vyhlašuje a organizačně zajišťuje:
Veletrhy Brno, a.s, Výstaviště 405/1, 603 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 I.
1. Podmínky účasti
1.1	Soutěž je určena výhradně pro exponáty, které jsou
vystaveny na veletrzích SALIMA, MBK a INTECO.
Do soutěže mohou být přihlášeny i exponáty oceněné
na jiných výstavách nebo v jiných soutěžích, vystavené
v rámci veletrhů SALIMA, MBK a INTECO. Zlatá Salima
může být témuž exponátu udělena pouze jednou.
1.2	Exponát do soutěže přihlašuje vystavovatel
a spoluvystavující firma (dále jen přihlašovatel).
1.3 Základní podmínkou účasti v soutěži je přihlášení
exponátu na samostatné přihlášce, výjimkou je řada či
soubor výrobků, které jsou obsahem jednoho
spotřebitelského balení, nebo systém, tvoří-li jeden
uživatelský celek, přičemž počet přihlášek od jednoho
přihlašovatele není omezen.
Článek II.
2. Základní kategorie soutěže
2.1 SALIMA – Mezinárodní potravinářský veletrh
Oborové členění
1
Mléko a mléčné výrobky
2
Oleje, tuky, vejce a vaječné výrobky
3
Koření, přísady, sůl, rýže, těstoviny
4
Masné suroviny a přísady, drůbež, ryby, masné výrobky
5
Hotová jídla, polévky, omáčky, lahůdkářské výrobky,
zmrazené pokrmy
6
Cukry a sladidla, cukrovinky a čokoláda
7
Ovoce a zelenina, racionální výživa, speciální potraviny,
biopotraviny
8
Alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína,
kávy, čaje a kakaa)
9
Káva, čaj, kakao
10 Tabák a tabákové výrobky
SALIMA TECHNOLOGY
11 Stroje a technologie pro mlékárenství
12 Stroje a technologie pro masný průmysl
13 Stroje a technologie pro zpracování ovoce a zeleniny
14 Stroje a technologie pro výrobu těstovin a cukrovinek
15 Stroje a technologie pro výrobu alkoholických
a nealkoholických nápojů
16 Potravinářské stroje, technologie a zařízení jiné
17 Vážící, měřicí a laboratorní technika
18 Chladicí a mrazicí zařízení
19 Hardware a software pro potravinářství
20 Biopaliva, biomaziva
21 Literatura, služby, instituce v potravinářské výrobě
42 Množitelský a sadbový materiál pro výsadbu vinic
43 Stroje a zařízení k výsadbě a pěstování vinic,
pro sklizeň a přepravu hroznů
44 Hnojiva, ochranné látky proti chorobám, škůdcům
a plevelům, čisticí prostředky
45 Stroje a zařízení pro zpracování hroznů, manipulaci
s vínem a jeho expedici
46 Přístroje a zařízení pro analýzu a hodnocení vín
2.2 MBK – Mezinárodní veletrh mlynářství, pekařství
a cukrářství
Oborové členění
22 Stroje a zařízení pro mlýny
23 Mlýnské obilné výrobky
24 Pekařské a cukrářské suroviny a přísady
25 Stroje a zařízení pro pekárny
26 Stroje a zařízení pro cukrářskou výrobu
27 Příslušenství pro pekárny a cukrárny
28 Pekárenské výrobky
29 Cukrářské výrobky
30 Literatura, služby, instituce

2.3 INTECO – Mezinárodní veletrh zařízení pro obchod,
hotely a veřejné stravování
Oborové členění
31 Zařízení prodejen
32 Zařízení pro velkokapacitní kuchyně a výrobny lahůdek
33 Chladicí a mrazicí zařízení pro obchod, hotely
a veřejné stravování
34 Zařízení pro rychlé občerstvení
35 Zařízení pro výrobu a distribuci nápojů
36 Vybavení interiéru
37 Pokladní systémy pro obchod, hotely a veřejné
stravování, turnikety
38 Klimatizační, zabezpečovací, protipožární
a informační zařízení
39 Prostředky pro úklid a údržbu
40 Výpočetní technika pro obchod, hotely a veřejné
stravování
41 Literatura, služby a poradenství
2.4	Soutěžní kategorie vycházejí z oborového členění
veletrhů a jsou pouze kategoriemi základními, mohou
být hodnotitelskou komisí dle potřeby a charakteru
přihlášených exponátů dále specifikovány.
Článek III.
3. Podmínky zařazení do soutěže
3.1	Řádně vyplněná přihláška v elektronické podobě
vč. jedné kopie zaslané poštou, podklady pro
hodnocení, potvrzení o úhradě registračního poplatku,
vzorky exponátů musí být dodány k termínu uzávěrky
na adresu vyhlašovatele: Veletrhy Brno, a.s.,
Jana Machulová, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno,
Tel.: 541 152 129, jmachulova@bvv.cz
Uzávěrka přihlášek do soutěže: 14. 2. 2018
– uzávěrka dodávky vzorků určených pro degustaci:
19. 2. 2018 do 17.00 hod.
– hodnocení exponátů: 23. 2. (potravinářská část,
degustace) a 26. 2. (strojírenská část)
– vyhlášení výsledků: 27. 2. 2018 na slavnostním
večeru
3.2 Podklady k hodnocení
3.2.1 U potravinářských a zemědělských produktů
3.2.1.1	Podrobná charakteristika exponátu, vyobrazení
exponátu (celkové foto), detailní, čitelné foto
etikety nebo části obalu s údaji v českém
jazyce (označení potravin), jeho využití,
zdůvodnění jeho výjimečnosti ve srovnání
s obdobnými výrobky na trhu a dokumentace
dokladující splnění požadavků platných
právních předpisů ve vazbě na bezpečnost
(např. výsledky laboratorních rozborů, čestné
prohlášení výrobce). U biopotravin je nutné
doložit dokumenty dokladující oprávněnost
použití označení BIO.
3.2.1.2	Vzorky exponátu určené k degustaci
v množství optimálním pro dvoukolové
senzorické hodnocení v 7členné
hodnotitelské komisi (termín viz bod 5.3
stanov). V případě potravin (surovin)
určených k dalšímu zpracování (např.
pekařské směsi) je doporučeno předložit
i hotový výrobek při jehož přípravě byla
předmětná surovina použita.
3.2.2 U strojírenských a ostatních exponátů
3.2.2.1 Podklady povinné: podrobná charakteristika
		
exponátu, celkový popis a vyobrazení
		
exponátu, jeho využití, technické parametry,
		
základní návod k obsluze, zdůvodnění
		
výjimečnosti ve srovnání s obdobnými
		
výrobky na trhu, dokumentace dokladující
		
splnění legislativy před uvedením na trh
		
v souladu s platnými příslušnými normami EU
3.2.2.2	Podklady podpůrné: propagační a informační
materiál, odborné články a publikace
o exponátu, zobrazení exponátu v činnosti
(videozáznam, CD nebo jiný nosič), reference
uživatelů, informace o případných
již získaných oceněních, další informace
dle uvážení přihlašovatele
3.3 Úhrada registračního poplatku
3.3.1	Na účet vyhlašovatele (řádně vyplněná
přihláška slouží jako zálohová faktura)

3.3.2
		
		
		
		
		
		
		

Výše registračního poplatku:
1 přihláška (1. exponát) 5 000,- Kč + DPH
2. přihlášku 3 000,- Kč + DPH
Za každou další přihlášku 1 500,- Kč + DPH.
Všem přihlašovatelům bude po úhradě
registračního poplatku na základě řádně
vyplněné přihlášky zaslán v příslušném
účetním období daňový doklad.

Článek IV.
4. Podmínky prezentace exponátů
4.1	Pro propagační a prezentační účely (zveřejnění
na internetu, tiskové informace atp.) požaduje
vyhlašovatel dodání krátké anotace (cca 5 vět)
charakterizující soutěžní exponát a barevnou fotografii,
i v elektronické podobě (formát jpg), příp. uvedení
adresy webových stránek firmy.
4.2 	Přihlášku, jejíž formulář je k dispozici na internetových
stránkách vyhlašovatele http://www.bvv.cz/salima/
salima-2018/zlata-medaile, je nutné zaslat jak
v elektronické podobě (pdf formát, vpisovatelné),
tak i tištěné (podepsaná přihláška s razítkem).
To samé platí i pro povinnou dokumentaci.
4.3 Po splnění základních podmínek účasti v soutěži
bude exponát zařazen do oficiálního seznamu
hodnocených exponátů. Všechny hodnocené exponáty
budou prezentovány na internetu http://www.bvv.cz/
salima/salima-2018/zlata-medaile.
Článek V.
5. Hodnocení exponátů
5.1 Hodnocení exponátů provádí odborná hodnotitelská
komise složená z expertů v daném oboru, která
pracuje pod vedením předsedy a působí jako poradní
orgán generálního ředitele a.s. Veletrhy Brno.
5.2 Hodnotitelská komise hodnotí exponáty v soutěžních
kategoriích dle kritérií uvedených v čl. VI. ve dvou
základních kolech:
1. kolo hodnocení, tj. užší výběr z hodnocených
exponátů – nominace
2. kolo hodnocení – samotné vyhodnocení
5.3	Hodnocené exponáty budou komisí posuzovány na základě
dodaných podkladů (viz. odst. 3.2.) dle článku VI, –
u potravinářských výrobků na základě degustace vzorku
dodaného do výškové administrativní budovy výstaviště
(kanc. 907), nejpozději do 19. 2. do 17.00 hodin.
Výjimkou jsou potraviny s krátkou dobou trvanlivosti
a odpovídajícím datem spotřeby – saláty, pekařské
a cukrářské výrobky apod., jejichž vzorky mohou být
dodány do 22. 2. 2018 do 18.00 hodin, popřípadě
dle individuální domluvy – pouze v případech, kde je
čerstvost výrobku relevantní pro hodnocení!
– u strojírenských a ostatních exponátů má komise
právo požadovat předvedení exponátu na expozici,
přičemž přihlašovatel je povinen zajistit pro tyto účely
kvalifikované předvedení exponátu na expozici již den
před oficiálním zahájením veletrhu, tj. 26. 2. 2018
od 14.00 do 16.00 hodin.
5.4	Hodnotitelská komise má právo si během hodnocení
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.
5.5	Průběh hodnotícího procesu je neveřejný.
Článek VI.
6. Základní kritéria hodnocení
6.1	U potravinářských
a zemědělských produktů
6.1.1	zajištění bezpečnosti
potravin (zdravotní
nezávadnost)
6.1.2	úroveň senzorických
vlastností
6.1.3
trvanlivost výrobku
6.1.4	využití netradičních
surovin
6.1.5	úroveň balení,
označování

6.1.6	splnění požadavků právních předpisů (ČR i EU)
6.1.7	celková úroveň prezentace exponátu
6.2 U strojů, přístrojů, zařízení a ostatních exponátů
6.2.1	prokázání účinných funkčních vlastností
6.2.2	technická a technologická úroveň
6.2.3	invence, originalita řešení, design
6.2.4	výrobní provedení celku i detailů
6.2.5
uživatelský komfort, bezpečnost obsluhy
6.2.6
ekologické aspekty
6.2.7	obchodně-technické parametry (zajištění
dodávek v roce 2018)
6.2.8	splnění požadavků právních předpisů
(ČR i EU)
6.2.9
celková úroveň prezentace exponátu
6.3 Přihlášený exponát nebude hodnocen v případě, že
6.3.1	na požádání hodnotitelské komise
přihlašovatel, popř. vystavovatel nepodá
kvalifikované informace o exponátu
6.3.2	vystavovatel odvolá svoji účast na veletrhu
6.3.3
přihlašovatel exponát ze soutěže odvolá
6.3.4
exponát nebude na veletrhu vystaven
6.3.5	potravinářský výrobek nebude dodán
do termínu stanoveného v bodě 5.3
6.3.6.	jeho označení bude v hrubém rozporu
s požadavky platných právních předpisů
6.4 Nebude-li z důvodů, které jsou uvedeny v odst. 6.3
hodnocen, nemá přihlašovatel nárok na vrácení
registračního poplatku.
Článek VII.
7. Výsledky soutěže
7.1	Hodnocené exponáty a výsledky soutěže budou
uveřejňovány prostřednictvím tiskových informací
a na internetové adrese:http://www.bvv.cz/salima/
salima-2018/zlata-medaile/
7.2 Nominované, resp. oceněné exponáty budou 		
bezprostředně po jejich oficiálním zveřejnění označeny
na expozicích (zajistí vyhlašovatel)
7.3 Oficiální vyhlášení výsledků soutěže a předání
ocenění proběhne dne 27. 2. 2018.
7.4 Vyhodnocené exponáty budou oceněny uměleckou
cenou Zlatá Salima – symbolem soutěže a diplomem.
Ocenění; diplom i certifikát lze využít k další
propagaci oceněného exponátu. Pro tyto účely má
oceněná firma právo využívat i logo soutěže.
7.5 Vyhlašovatel má právo udělené ocenění Zlatá Salima,
oceněnému subjektu veřejně odebrat, pokud zjistí,
že nebylo dodrženo kritérium 6.2.7 – zajištění dodávek
na trh v roce 2018.
7.6 Vyhlašovatel není povinen zdůvodňovat rozhodnutí
komise. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.
7.7 Vyhlašovatel garantuje zveřejnění oceněných exponátů
prostřednictvím mediálních partnerů. Zároveň se
zavazuje k předání informací o soutěži a jejich
výsledcích dalším médiím.
Článek VIII
8. Další ustanovení
8.1 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.
Veletrhy Brno, a.s. – prosinec 2017

PŘIHLÁŠKA
do soutěže

Zlatá Salima 2018
Mezinárodní potravinářské veletrhy

Mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA
Mezinárodní veletrh mlynářství, pekařství a cukrářství MBK
Mezinárodní veletrh zařízení pro obchod, hotely a veřejné stravování INTECO

Přesný název exponátu:
Exponát přihlašujeme do kategorie:
(viz stanovy soutěže)
Stručná charakteristika exponátu:			
(česky – cca 5 vět)			
Stručná charakteristika exponátu:			
(anglicky – cca 5 vět)			
Výrobce:
(název a adresa firmy, telefon,
e-mail, www)
Vystavovatel:
(název a adresa firmy, telefon,
e-mail, www)
							
Umístění exponátu na veletrhu:
(pavilon, č. stánku)
Registrační poplatek:
			
			

• při jediné přihlášce		
• za 2. přihlášku 			
• za každou další přihlášku

5 000,- Kč + DPH
3 000,- Kč + DPH
1 500,- Kč + DPH

Uzávěrka přihlášek: 14. 2. 2018
Přihlašovatel – odběratel:
Obchodní jméno a adresa firmy:
Kontaktní osoba:
Telefon, fax, e-mail, mobil:
IČO, DIČ:
Bankovní spojení:
Příloha:
1.
2.
3.
4.
5.

povinné podklady
podpůrné podklady
potvrzení o úhradě registračního poplatku na částku
vizitka kontaktní osoby
další podklady budou zaslány

Souhlasíme s podmínkami soutěže 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:

Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, 603 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: 5999217001

Kontakt:	Mgr. Jana Machulová, Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
tel.: 541 152 129, 724 337 464, e-mail: jmachulova@bvv.cz

