
REGISTRAČNÍ POPLATEK - 5 000 Kč

Přihlašovatel:

Kontaktní osoba: Telefon:

E-mail: Fax:

INFORMACE O VÝROBKU

Český název:

Anglický název:

Místo výroby: Prototyp:      ANO      NE Rok výroby:

Uvedení na trh v roce: Přibližná cena exponátu:

OBOROVÉ ZAŘAZENÍ EXPONÁTU

  1. Elektroenergetika - výroba, přenos a distribuce elektrické energie
  2. Vodiče a kabely
  3. Elektroinstalace, systémy řízení a zabezpečení budov 
  4. Osvětlovací technika 
  5. Elektrotepelná technika
  6. Pohony, výkonová elektronika, napájecí soustavy
  7. Elektronické součástky a moduly

  8. Informační a telekomunikační technologie
  9. Měřicí a zkušební technika
 10. Automatizace, řízení a regulace
 11. Výrobní zařízení a komponenty pro elektroprůmysl
 12. Lasery, fotonika a jemná mechanika
 13. Nářadí, pomůcky a vybavení
 14. Služby, vzdělání, média a instituce

TECHNICKÉ PARAMETRY /Při větším rozsahu použijte přílohu./

POPIS INOVACE PRODUKTU /Max. 1 000 znaků vč. mezer./

JINÉ PŘEDNOSTI /Při větším rozsahu použijte přílohu./

K přihlášce přiložte technickou dokumentaci, fotografie, stručný popis produktu pro PR účely (max. 800 znaků včetně mezer), prospekty, popř. další 
doprovodné materiály.
Počet příloh:

Uvedená cena je bez DPH. Společnost TERINVEST, spol. s r. o., je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16744.
Souhlasíme se stanovami soutěže ZLATÝ AMPER 2023 uvedenými na zadní straně objednávky.

datum:
podpis, razítko 
objednavatele:

potvrzení o přijetí 
veletržní správou:

ZLATÝ AMPER 2023

21. - 23. 3. 2023 | VÝSTAVIŠTĚ BRNO

Termín uzávěrky: 6. 2. 2023

TERINVEST, spol. s r.o.
veletržní správa

Bruselská 266/14
120 00  Praha 2, ČR

Tel.: +420 221 992 146
E-mail: amper@terinvest.com

www.amper.cz

ZLATÝ AMPER je tradiční soutěž o nejpřínosnější exponát veletrhu. Soutěž je určena pro exponáty prezentované na veletrhu 
AMPER, které jsou svými parametry srovnatelné se světovou úrovní a reflektují současné trendy vývoje ve svém oboru. Dalšími 
kritérii hodnocení přihlášených exponátů jsou technická a technologická úroveň, originalita řešení, bezpečnost a uživatelský 
komfort exponátu nebo také možnosti zajištění servisu a náhradních dílů, ekologické parametry a celková úroveň prezentace 
exponátu. Přihlášené exponáty hodnotí odborná komise.

2023



Článek 1 
VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE, LHŮTY SOUTĚŽE
1.1 TERINVEST, spol. s r.o., IČ: 48115592, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Bruselská 266/14 
(dále jen „vyhlašovatel“) vyhlašují, při příležitosti konání 29. ročníku mezinárodního 
veletrhu elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpe-
čení AMPER 2023, soutěž pod názvem “ZLATÝ AMPER 2023“ o nejpřínosnější exponát 
veletrhu.
1.2 Soutěž včetně vyhlášení výsledků probíhá v rámci veletrhu AMPER 2023. Uzávěrka 
možnosti přihlášení soutěžního exponátu je ke dni 6. 2. 2023; k posléze přihlášeným 
soutěžním exponátům vyhlašovatel nebude přihlížet.

Článek 2 
PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
2.1 Soutěž je určená pouze pro vystavovatele veletrhu AMPER 2023, kteří se jej účastní 
na placené ploše o velikosti minimálně 9 m2, a kteří řádně vyplní přihlášku do soutěže 
ZLATÝ AMPER 2023 a uhradí registrační poplatek ve výši 5 000 Kč (dále jen „soutěžitel“).
2.2 Počet přihlášek jednoho vystavovatele pro různé soutěžní exponáty není omezen.
2.3 Do soutěže mohou být přihlášeny pouze exponáty vystavované na veletrhu
AMPER 2023; lze však přihlásit i exponáty, které byly oceněny již na jiných výstavách, 
veletrzích nebo soutěžích. Ocenění “ZLATÝ AMPER 2023“ může soutěžní exponát zís-
kat pouze jednou. 
2.4 Soutěžitel je odpovědný za řádné a kvalifi kované předvedení soutěžního exponátu 
hodnotitelské komisi v průběhu prvního dne veletrhu.

Článek 3 
KRITERIA HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH EXPONÁTŮ
3.1 Základní kritéria hodnocení exponátů jsou následující:
 - technická a technologická úroveň refl ektující současné trendy a progresivní vývoj 
  v oboru,
 - originalita řešení, tvůrčí přínos výrobce (invence výrobku, patent),
 - bezpečnost výrobku (ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění) doložená  
  certifi káty a prohlášením o shodě,
 - obchodně-technická kvalita - zajištění legislativních podmínek prodeje, návod 
  k použití, cenová hladina, dodavatelské možnosti, zajištění servisu apod.
3.2 Přihlášený soutěžní exponát nebude hodnocen v případě, že:
 - vystavovatel řádně nevyplní přihlášku, a to ani na vyzvání
 - vystavovatel nepředá hodnotitelské komisi údaje a informace dostačující pro 
  posouzení splnění soutěžních kritérií soutěžním exponátem, a to ani na vyzvání
 - vystavovatel ze soutěže odstoupí po termínu uzávěrky
 - vystavovatel v termínu splatnosti neuhradí cenu za pronájem výstavní plochy 
  na veletrhu AMPER 2023
 - vystavovatel svoji účast na veletrhu odvolá
3.3 V případech dle sub. 3.2 vystavovatel nemá nárok na vrácení registračního poplatku.

Článek 4 
PRŮBĚH A ZPŮSOB HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH EXPONÁTŮ
4.1 Hodnocení výrobku zajišťuje hodnotitelská komise složená z odborníků v oboru 
elektrotechniky a elektroniky. Složení hodnotitelské komise bude upřesněno při za-
hájení veletrhu. 
4.2 Komise bude hodnotit exponáty na základě řádně vyplněné přihlášky s ohledem 
na informační materiály dodané přihlašovatelem (technická dokumentace, fotografi e, 
prospekty, odborné články, ocenění na výstavách apod.) a na základě předvedení vý-
robku vystavovatelem první  den veletrhu. 
4.3 Soutěžitel odpovídá za správnost materiálů dodaných hodnotitelské komisi
a nemá nárok se dovolávat jiného obsahu či znění materiálů, než jím předložených 
hodnotitelské komisi.
4.4 Hodnotitelská komise má právo si v průběhu hodnocení vyžádat doplňující infor-
mace k přihlášenému exponátu; pro své hodnocení a závěry však může využít i ověře-
ných informací získaných z jiných hodnověrných zdrojů.
4.5 Oceněno bude až 5 exponátů bez určení pořadí. 
4.6 V případě, že různí vystavovatelé nezávisle na sobě přihlásí tentýž soutěžní expo-
nát, může být jedno ocenění přiznáno všem těmto vystavovatelům.
4.7 Hodnotitelská komise může v případě dalších vynikajících exponátů (viz čl. 3.1) 
udělit až 5 ocenění odborné hodnotitelské komise tzv. „čestná uznání“.
4.8 Vyhlašovatel soutěže není povinen zdůvodňovat rozhodnutí komise; hodnotící 
proces je neveřejný. Proti rozhodnutí hodnotitelské komise není odvolání.

Článek 5
CENA, VYHLÁŠENÍ
5.1 Ocenění budou vyhlášena a předána na slavnostním ceremoniálu vyhlašovatelem 
soutěže a předsedou hodnotitelské komise v průběhu konání veletrhu. 
5.2 Vyhodnocené exponáty (fotografi e, videa, texty, rozhovory) budou zveřejněny
v závěrečné zprávě veletrhu AMPER 2023 a dále budou prezentovány prostřednictvím 
odborných médií. 
5.3 Řádným vyplněním přihlášky dává přihlašovatel společnosti TERINVEST, spol. s r.o. 
v souladu s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvi-
sejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném 
znění, souhlas s použitím poskytnutých údajů (informace k přihlášenému exponátu, 
fotografi e, videa) k marketingovým účelům. 
5.4 Přihlašovatel, který získá ocenění “ZLATÝ AMPER“ je oprávněn ocenění používat 
pro další propagační účely; v této souvislosti mu vznikne právo na užívání loga vele-
trhu AMPER 2023. 

Článek 6
ODVOLÁNÍ  SOUTĚŽE
6.1 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo za podmínek stanovených zákonem soutěž odvolat.

STANOVY SOUTĚŽE ZLATÝ AMPER 2023
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