
Załącznik 1 

 

ZGŁOSZENIE  
DO KONKURSU DLA WYSTAWCÓW O NAGRODĘ „Defender”  

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESYŁAC NA ADRES: e-mail: kocuba.katarzyna@targikielce.pl             
lub Targi Kielce S.A., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce  

 

UWAGA: 
Każdy wyrób powinien być zgłoszony na osobnym formularzu, wypełniony  
maszynowo lub pismem drukowanym.  
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 22 SIERPNIA 2022 r., tj. poniedziałek. 
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 
* Opłata za udział w konkursie wynosi 130 EUR + (23% VAT)  
Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty  
 

1. Pełna nazwa wystawcy – producenta (w przypadku produktu tworzonego w ramach konsorcjum, proszę 
podać wszystkie firmy, z zaznaczeniem podziału na lidera i konsorcjantów) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Adres/ tel.  

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Stoisko targowe nr ………………….    

4. Zgłaszamy do Konkursu dla wystawców XXX MSPO następujący wyrób:  

a. nazwa handlowa wyrobu używana w ofertach i prospektach 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b. zakwalifikowanie wyrobu do grupy towarowej wg załączonego wykazu grup sprzętu - prosimy o 
podanie nazwy jednej grupy towarowej  

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Informacje uzupełniające o zgłaszanym do konkursu wyrobie i producencie:  

a) zdobyte wyróżnienia , nagrody na innych wystawach / po raz pierwszy wystawiany 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) poprzedni (e) model (e) w przypadku rozwoju – kontynuacji wyrobu / wyrób nowowprowadzony 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) uzyskane certyfikaty odnośnie spełniania norm krajowych i NATO (bezpieczeństwa obiektowego, 
elektromagnetycznego, zdrowotne, niepalne, TEMPEST, AMSG, itd.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

d) pochodzenie wyrobu - produkowany w kraju / za granicą (wyrazić procentowo np. 50 % / 50 % ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e) finansowanie lub współfinansowanie wyrobu z budżetu państwa (wyrazić słownie TAK lub NIE) 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

f) posiadane przez producenta wojskowych oznaczeń kodowych dla swoich wyrobów 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

g) posiadane przez producenta licencje eksportowe, importowej z państw NATO 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
6. Do zgłoszenia należy dołączyć krótką informację o wyrobie – max 1 strona A4 oraz 2 zdjęcia 

zgłaszanego produktu. Dodatkowe materiały informacyjne (zaświadczenia, certyfikaty) dotyczące 
wyrobu i producenta (przedstawiciela) prosimy udostępnić Radzie Programowej oraz jej 
przedstawicielom – grupom eksperckim odwiedzającym stoiska wskazując na nowoczesność, 
oryginalność i nowatorstwo myśli technicznej i technologicznej.  
 

7. Imię i nazwisko, tel. kom., e-mail osoby upoważnionej do kontaktów z Radą Programową (jej 
przedstawicielom – grupom eksperckim) i kompetentnej do udzielania informacji o zgłoszonym do 
konkursu wyrobie: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Imię i nazwisko osoby kierującej firmą z podaniem pełnego stanowiska  

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Oświadczamy, że prawa do zgłaszanego wyrobu przysługują (nazwa firmy)  

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

W przypadku podania nieprawdziwego oświadczenia wystawca zostanie obciążony powstałymi kosztami  
 
10. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. NIP …………………………..  

Upoważniamy Targi Kielce S.A. do wystawiania faktur VAT bez naszego podpisu. 
 

11. W przypadku uhonorowania Defenderem lub wyróżnieniem specjalnym zobowiązujemy się do 
dostarczenia w terminie do 10 dni po zakończeniu targów opracowanego materiału informacyjnego 
na temat wyrobu w formie elektronicznej celem umieszczenia go w katalogu laureatów konkursu 
Defender.  

 

 

12.  Data: ………………………                            Pieczęć i podpis Wystawcy: ………………….. 
 

WPŁATY NA KONTO Targi Kielce   

BNP Paribas Bank Polska S.A. nr PL 51 1750 1110 0000 0000 0657 5609 Swift: PPABPLPKXXX z 
dopiskiem DEFENDER 


