Konkurs miesięcznika
NAPĘDY I STEROWANIE

PRODUKT ROKU 2020
Patronat:

Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres:
Miesięcznik „Napędy i Sterowanie” ● ul. Środkowa 5 ● 47-400 Racibórz
Kontakt:
tel./faks 32 755 19 17 ● e-mail: redakcja.nis@drukart.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
1. Pełna informacja o producencie
Nazwa firmy ● pełny adres (kod pocztowy, miasto, ulica) ● telefon ● faks ● e-mail

2. Pełna 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 ● faks ● e-mail

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

Imię i nazwisko przedstawiciela firmy zgłaszającej produkt

3. Kategoria
Kategoria

4. Informacja o produkcie
Nazwa produktu ● zwięzły opis produktu ze wskazaniem jego innowacyjności (objętość 500 znaków):

1

Do karty zgłoszenia należy dołączyć niezbędne informacje w formie elektronicznej (np. WeTransfer, CD, DVD,
pendrive):
 dokumentację zawierającą dane techniczne, zakres stosowania i opis rozwiązania;
 dokument potwierdzający termin wprowadzenia rozwiązania do obrotu lub zaznaczenie, że jest to nowość na rynku;
 deklaracje zgodności lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymogów bezpieczeństwa;
 zwięzłą charakterystykę rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem jego cech noszących znamiona innowacyjności
 listy referencyjne (opcjonalnie).
Zwięzłą charakterystykę rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem jego cech noszących znamiona innowacyjności należy
przesłać jako plik Word (do 500 znaków ze spacjami) oraz zdjęcie (rozdzielczość 300 ppi) na adres redakcja.nis@drukart.pl w
celu zamieszczenia informacji o zgłoszonych produktach lub rozwiązaniach na stronie internetowej www.nis.com.pl w zakładce
konkursy

Zgłoszenie przyjmujemy nie później niż do dnia 16.04.2021 r.
Opłata za zgłoszenie produktu do konkursu – 250,00 zł netto (+23% VAT)*.
Podaną kwotę należy przelać na konto Wydawnictwa Druk-Art SC:
GETIN Noble Bank SA o/Racibórz, nr konta: 57 1560 1140 0000 9090 0004 0921

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Dane do wystawienia faktury

Adres e-mail (w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną)

NIP

Potwierdzamy zgodność danych zawartych w powyższym zgłoszeniu i akceptujemy warunki udziału w konkursie.
*dotyczy jednego produktu w jednej kategorii
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym zamówieniu, w celu jego realizacji, jak też do otrzymywania ofert promocyjnych,
informacji handlowych. Oświadczam, że zostałam poinformowana / zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych,
możliwości ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.
Administratorem wyżej wymienionych danych osobowych jest Wydawnictwo Druk-Art SC; kontakt: rodo@drukart.pl.

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

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

pieczęć firmowa

podpis, data i pieczęć imienna

Adres: Wydawnictwo Druk-Art SC, ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz, NIP: 639-17-30-130
tel./faks 32-755 19 17, e-mail: redakcja.nis@drukart.pl
Konto: GETIN Noble Bank SA o/Racibórz, nr konta: 57 1560 1140 0000 9090 0004 0921
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