PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE
TORTY A SVET PEČENIA 2019
Uzávierka prihlášok: 10. 5. 2019

7. ročník celoslovenskej cukrárskej
výstavy

Organizátor (Zhotoviteľ): EXPO CENTER a.s.
K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín, Slovenská republika / Slovak Republic
Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK53 5600 0000 0006 4295 5001
IČO: 31412581 DIČ: 2020383728 IČ DPH: SK2020383728
Obchodný register: Okresný súd Trenčín, oddiel: SA vložka č. 68/R
Zastúpená: Ing. Pavol Hozlár, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená k podpisu zmluvy a veciam súvisiacim s výstavou Bc. Vladimíra Kyselicová
• Tel.: +421 / 32 / 770 43 23 • mobil: +421 / 948 104 484 • E-mail: kyselicova@expocenter.sk
www.expocenter.sk

17. - 18. 5. 2019
EXPO CENTER a.s.

Dátum
narodenia:

Meno a priezvisko, titul:
Adresa súťažiaceho pre zaslanie informácie:

E-mail:

Tel./Mobil:

Prihlasujem sa do súťaže „Torty a svet pečenia“ a kategórie (zaškrknite kategóriu):
KAT. 1 – Svet očami detí
KAT. 2 – Slávnostná torta

Všeobecné podmienky:
• Každý súťažiaci môže poslať prihlášku do viacerých kategórií, ale do každej z nich len jeden exponát.
• Prihláška musí byť riadne vyplnená a zaslaná najneskôr do 10.5.2019 poštou alebo mailom na uvedenú adresu v prihláške.
• Registračný poplatok:
5 EUR (4,17 EUR + DPH)
Číslo účtu: Prima banka Slovensko 0642955001/5600, BIC KOMASK2X /
IBAN SK53 5600 0000 0006 4295 5001 Ako variabilný symbol uveďte IČO a do správy dajte priezvisko. Prihláška sa stáva
záväznou po uhradení registračného poplatku.
Prihlášku a potvrdenie o zaplatení zasielajte na adresu: EXPO CENTER a.s., K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín alebo na email: kyselicova@expocenter.sk.
/Faktúru Vám zašleme obratom, bude vystavená na korešpondenčnú adresu alebo na osobitne zaslanú fakturačnú adresu./
• Náklady na suroviny, materiály, dovoz, dekoráciu a veci s tým spojené si hradí každý súťažiaci.
• Súťažiaci zaslaním prihlášky prehlasuje, že pri výrobe súťažných produktov dodržal hygienické zásady.
• Súťažiaci, ktorý nesplní podmienky jednotlivých kategórií, alebo poruší pravidlá súťaže, bude zo súťaže vylúčený.
• Súťažný exponát musí byť výhradným autorským dielom daného súťažiaceho a usporiadateľ si vyhradzuje právo diskvalifikovať účastníka súťaže, pokiaľ
bude prihlásený exponát nápadne pripomínať dielo od iných autorov, prípadne ho vytvorila iná osoba.
• Prihlásený súťažný exponát nesmie byť pred začatím súťaže zverejnený na internete, sociálnych sieťach ani v iných materiáloch. V opačnom prípade
si usporiadateľ súťaže vyhradzuje právo súťažiaceho diskvalifikovať.
• Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za poškodenie súťažných exponátov. Za súťažné exponáty po celú dobu konania výstavy zodpovedá súťažiaci.
• Súťažné exponáty budú hodnotené odbornou porotou.
• Odstránenie exponátov bude možné len v určitý čas avizovaný v zaslaných inštrukciách . Pred týmto časom a dátumom je zakázané exponáty odnášať.
• Exponát, ktorý nebude odobratý v určitý čas, avizovaný v zaslaných inštrukciách sa jeho majiteľom stane organizátor a môže byť zlikvidovaný.
• Organizátor súťaže môže vyhotoviť fotografie, obrazové a zvukové záznamy, týkajúcich sa jeho osoby alebo jeho súťažného exponátu vyhotovené
v súvislosti so súťažou a na ich použitie, spracovanie a zverejnenie na webových stránkach organizátora súťaže, v propagačných materiáloch organizátora
a v budove organizátora, aj na reklamno-marketingové účely a na účely súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnutia o výhre (a veci s tým spojené).

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov, uvedených na prihláške – súťaž Torty & svet pečenia v spoločnosti EXPO CENTER ,a.s.

Podpis súťažiaceho:

Prijatie prihlášky:

Dátum a miesto:

Dátum a miesto:

