KONKURS INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
W BUDOWIE MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH:

INNOWACYJNY PRODUKT – KATOWICE 2017
Do objęcia patronatu zaproszono: PARP, GIPH, WUG, GIG, KGHM POLSKA MIEDŹ SA, JSW SA, Lubelski
Węgiel „BOGDANKA” SA, KHW SA, Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o., TAURON Wydobycie SA.

Rozstrzygnięcie Konkursu ogłoszone zostanie podczas Międzynarodowych Targów Górnictwa,
Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „KATOWICE 2017”.

Organizatorzy: Polska Technika Górnicza S.A. oraz Redakcja Miesięcznika „Napędy i Sterowanie”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1. Pełna informacja o producencie
Nazwa firmy ● pełny adres (kod pocztowy, miasto, ulica) ● telefon ● fax ● e-mail

2. Informacja o zgłaszającym produkt (wraz z określeniem jego relacji z producentem o ile zgłaszający nim nie jest)
Nazwa firmy ● pełny adres (kod pocztowy, miasto, ulica) ● telefon ● fax ● e-mail

Formalny związek z producentem zgłaszanego produktu (przedstawiciel, dystrybutor, dealer, itp.)

Imię i nazwisko przedstawiciela firmy zgłaszającej produkt

3. Kategoria
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4. Skrócona informacja o produkcie (objętość 500 znaków ze spacjami)
Nazwa produktu ● zwięzły opis produktu ze wskazaniem jego innowacyjności (objętość 500 znaków):

W dokumentacji zgłaszanego produktu proszę dostarczyć w 11 egzemplarzach na płytach CD lub DVD:
 Zwięzły opis produktu (objętość 500 znaków ze spacjami) ze wskazaniem jego innowacyjności, zdjęcie produktu, logo firmy
i dane;
 Dane techniczne rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem jego cech noszących znamiona innowacyjności;
 Dokument potwierdzający termin wprowadzenia rozwiązania do obrotu lub zaznaczenie, że to jest premiera na rynku;
 Deklaracje zgodności lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymogów bezpieczeństwa;
 Świadectwa jakości wystawione przez użytkowników.
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Dane do wystawienia faktury

NIP

Wypełnione formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać:
1. formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganą dokumentacją (jak w regulaminie) na adres:
Polska Technika Górnicza S.A.
40-160 Katowice ● Al. Korfantego 51/46
tel. 32 353 70 24 ● fax 32 353 55 60 ● e-mail: ptg@ptg.info.pl, wpisując w temat wiadomości “KONKURS”
2.

formularz zgłoszeniowy wraz ze zwięzłym opisem produktu z oznaczeniem kategorii (plik WORD, objętość 500 znaków
ze spacjami, zdjęcie oraz logo) proszę przesłać na adres e-mail: nis@drukart.pl (tel. 32 755 23 23 ● fax 32 755 23 37)

Zgłoszenia przyjmujemy nie później niż do dnia 08 sierpnia 2017 r.
Opłata za zgłoszenie produktu do konkursu wynosi 500 zł + 23% VAT należy przelać na konto Polskiej Techniki Górniczej S.A.
w ING Bank Śląski S.A. 58 1050 1399 1000 0023 0678 3297 (z dopiskiem: „KONKURS”)
Potwierdzam zgodność danych zawartych w powyższym zgłoszeniu i akceptujemy warunki udziału w konkursie.

.............................................................

................................................................

pieczęć firmowa

data, pieczęć imienna, podpis
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