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Cena Zlatý klas 2021
při 47. ročníku mezinárodního  
agrosalonu Země živitelka

Ev. číslo vystavovatele
Přihlášeno dne

2021

Uzávěrka přihlášek: 01. 08. 2021
Poplatek:
do termínu 22. 07. 2021 se účtuje 1 000 Kč vč. DPH
po termínu se do dne uzávěrky účtuje 2 000 Kč vč. DPH
po termínu uzávěrky se účtuje 4 000 Kč vč. DPH a bez
možnosti propagačních aktivit

Přesný název exponátu
(příp. obchodní název, označení)

Lokace v areálu VČB
(označení pavilonu nebo výstavní plochy)

Název pěstitele/ chovatele/ výrobce
(bude uvedeno na diplomu)

Adresa pěstitele/ chovatele/ výrobce
(bude uvedeno na diplomu)

Termín výroby/ praktického využití
(rok, měsíc, dle čl. 3 SŘ)

Název přihlašovatele

Adresa přihlašovatele

IČFakturační údaje pro vyúčtování soutěžního poplatku dne čl. 2 SŘ DIČ

Počet příloh k přihlášce

Datum podání přihlášky

__________________________________
razítko a podpis vystavovatele / zástupce přihlašovatele
Svým podpisem souhlasím se zněním Soutěžního řádu
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Dokumentace se přikládá pouze k originálu přihlášky

Základní údaje a stručná charakteristika exponátu, resp. výkonu nebo výsledku (podrobné údaje dle části II a III Soutěžního řádu  
a doložení požadovanou dokumentací v přílohách originálu). 

Místo pro Vaši charakteristiku:
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