
PŘIHLÁŠKA do soutěže
WILD CAT DESIGN 2011
Zařazení do soutěže je BEZPLATNÉ

Termín akce: 10.-13. listopadu 2011

Uzávěrka přihlášek: 26. 10. 2011
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.

Kontakt: Andrea Rosenbaumová, SNOW CZ s.r.o., Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, 
andrea.rosenbaumova@snow.cz, (tel.: 222 780 286 nebo 775 697 669)

Elektronické podklady (snímky exponátu, technicky popis ap.) pro publikování exponátu na internetové pre-
zentaci soutěže WILD CAT DESIGN (www.wild-cat.cz) zasílejte Veronice na veronika.kolarova@snow.cz.

Přesný název exponátu:

Stručná charakteristika  
exponátu (česky)

Doporučená maloobchodní 
cena (vč. DPH, v Kč)

Soutěžní kategorie
(viz stanovy, článek 3.)

Výrobce:

(název a adresa firmy, www)

Vystavovatel:

(název a adresa firmy,  
telefon, e-mail, www)

Stánek č.:

havelka
Text napsaný psacím strojem
Zde pište (po dvojkliku myší)

havelka
Text napsaný psacím strojem
Zde pište (po dvojkliku myší)

havelka
Text napsaný psacím strojem
Zde pište (po dvojkliku myší)

havelka
Text napsaný psacím strojem
Zde pište (po dvojkliku myší)

havelka
Text napsaný psacím strojem
Zde pište (po dvojkliku myší)

havelka
Text napsaný psacím strojem
Zde pište (po dvojkliku myší)

havelka
Text napsaný psacím strojem
Zde pište (po dvojkliku myší)

havelka
Text napsaný psacím strojem
Zde pište 

havelka
Text napsaný psacím strojem
Zde pište 



Stanovy WILD CAT DESIGN 2011

Článek 1 – Vyhlášení soutěže
U příležitosti konání mezinárodního veletrhu Bike Brno vyhlašuje SNOW CZ s.r.o. (dále jen vyhlašovatel) soutěž o nejlepší 
exponáty – WILD CAT DESIGN (dále jen soutěž). Jedná se o soutěž výrobků / exponátů, které se může zúčastnit každý vysta-
vovatel veletrhu Bike Brno.

Článek 2 – Přihlášení exponátu
2.1 Exponáty do soutěže 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 vystavovateli, resp. 
v expozici vystavovatele (pokud je přihlašovatelem exponátu spoluvystavovatel).
2.3 Na jednu přihlášku lze přihlásit pouze jeden exponát (soubor výrobků či systém pouze v případě tvoří-li jeden uživatelský 
celek). Počet přihlášek od jednoho přihlašovatele je omezen na 3 kusy exponátů.
2.4. Jeden exponát je možno přihlásit pouze do jedné soutěžní kategorie.

Článek 3 – Soutěžní kategorie
Kategorie WILD CAT DESIGN 2011 – nejlepší design:
3.1 dámské kolo všech kategorií
3.2 dámské cyklistické oblečení
3.3. dámské cyklistické komponenty (sedla, ráfky, gripy, …)
3.4. dámské cyklistické doplňky (přilby, batohy, brýle, blikačky …)

Článek 4 – Základní podmínky zařazení do soutěže
4.1 K termínu uzávěrky, tj. 26. 10. 2011 musí být dodány k rukám
vyhlašovatele:
- Řádně vyplněná přihláška s podpisem a razítkem (poštou, faxem nebo naskenovaná e-mailem)
- Dokumentace charakterizující exponát v českém jazyce v elektronické podobě:
- celkový popis a fotografie exponátu v dostatečné kvalitě a velikosti (jpg, pdf), technické parametry
- uvedení doporučené maloobchodní ceny exponátu (vč. DPH, v Kč)
- další informace dle uvážení přihlašovatele

Adresa vyhlašovatele: SNOW CZ s.r.o., Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, k rukám Veroniky Kolářové,  
veronika.kolarova@snow.cz, (tel.: 222 780 286 nebo 775 697 669)

Článek 5 – Hodnocení exponátů
5.1 Hodnocení exponátů provádí hodnotitelská komise  ve které jsou  bývalé sportovkyně, fotografky a designérky, které 
spojuje láska k cyklistice, designu a krásným věcem. 
5.2 Hodnotitelská komise bude exponáty hodnotit v jednom kole fyzicky na veletrhu Bike Brno, a to na výstavních prosto-
rách přihlašovatele. Soutěžní exponáty budou viditelně označeny, že jsou zapojeny do soutěže WILD CAT DESIGN. V opač-
ném případě mohou být exponáty vyřazeny se soutěže.
5.3 Hodnotitelská komise má právo si během posuzování vyžádat od přihlašovatele doplňující informace a k hodnocení vyu-
žít i informace získané z jiných zdrojů. 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 a řádně označen, že je zapojen do soutěže WILD CAT DESIGN

5.5 výsledky soutěže budou oficiálně vyhlášeny na veletrhu Bike Brno v sobotu 12. 11. 2011. Zde také proběhne předání oce-
nění. Oceněné exponáty vyhlašovatel přesune pro potřeby vyhlášení na místo určené vyhlašovatelem dle pokynů vyhlašova-
tele.
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 partnerských médiích.
5.7 Průběh hodnotícího procesu je neveřejný a proti konečnému rozhodnutí není odvolání. Vyhlašovatel není povinen zdů-
vodňovat výsledky soutěže.

Článek 6 – Ostatní ustanovení
6.1 Veškeré aktuální informace o soutěži budou průběžně zveřejňovány na internetu a v tiskových zprávách. Vyhlašova-
tel zveřejnění informace o oceněných exponátech 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 termí-
nech nebo průběhu soutěže. Všem přihlašovatelům garantuje včasnou informovanost.

Srpen 2011

SNOW CZ s.r.o.




