KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURSU ROŚLIN NOWOŚCI
XXVII Międzynarodowa Wystawa ,,Zieleń to Życie” 5 - 7 września 2019 r., Warszawa
Organizator:
ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH
Al. Jana Pawła II 80 lok. 71, 00-175 Warszawa
Tel. +48 22 435 47 22, e-mail: zszp@zszp.pl; www.zszp.pl

……………………….

TERMIN ZGŁOSZENIA do 1 lipca 2019 r.

data zgłoszenia

DANE ZGŁASZAJĄCEGO
Pełna nazwa:

………………………….……………………………………………………………..….…….
.
Pełny adres:
………………………….……………………………………………………………..….…….
zostanie opublikowany w materiałach promocyjnych
.
Telefon:
Fax:
………………….……………………..
………………….……………………..
zostanie opublikowana w materiałach promocyjnych

e-mail:

Osoba do kontaktu:

………………….……………………..

………………….……………………..

INFORMACJA O ZGŁASZANEJ ROŚLINIE
Pełna łacińska nazwa rośliny (rodzajowa, gatunkowa, odmianowa) oraz polska, jeżeli istnieje:

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….…
…
Pochodzenie (imię i nazwisko hodowcy):
…………………………………………………………………………….……
W którym roku ukazała się pierwsza publikacja
o roślinie (np. w katalogu czy w ofercie)?:

………………….………………………………………………….……….…..

W którym roku i przez kogo została po raz pierwszy
wprowadzona na rynek?:

…………………………………………………………...……………………...

Czy prawa do rozmnażania rośliny są zastrzeżone?

TAK

NIE

DOSTĘPNOŚĆ ZGŁASZANEJ ROŚLINY NA RYNKU
W roku obecnym posiadamy w swojej ofercie handlowej co najmniej

………...…

W roku przyszłym będzie dostępnych w naszej ofercie handlowej co najmniej

Prosimy o wypełnienie,
jeżeli Zgłaszający
nie jest Wystawcą:

sztuk roślin

………...…

sztuk roślin

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

Adres punktu sprzedaży/produkcji
zgłaszanych roślin:

DANE DO EKSPOZYCJI ROŚLINY
Zgłaszam

…..…

szt. roślin w pojemniku

…..…

lub w innej formie ……………………………………………………………….

wielkość pojemnika
dopuszczona liczba roślin - od 1 do 10 szt. w zależności od wielkości

Załączam następujące materiały informacyjne i fotograficzne o roślinie:
1. ..........................................................................................................
2. ..........................................................................................................
rośliny należy dostarczyć na stoisko Konkursu Roślin Nowości jeden dzień przed rozpoczęciem wystawy, tj. w dniu 4 września 2019 r., do godziny 12:00,
do biura organizatora targów na terenie Międzynarodowej Wystawy ,,Zieleń to Życie”, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

OPIS ROŚLINY (prosimy o wypełnienie wg kryteriów z dołączonej tabeli)
Nazwa rośliny: .....................................................................

Pora kwitnienia: ........................................................................

Grupa użytkowa: .................................................................

Owoce: .........................................................................................

Forma: ....................................................................................

Pora owocowania: ....................................................................

Siła wzrostu: .......................................................................

Nasłonecznienie: ......................................................................

Docelowa wysokość: ........................................................

Wilgotność podłoża: .................................................................

Pokrój: ....................................................................................

pH podłoża: ................................................................................

Barwa liści (igieł): ...............................................................

Rodzaj gleby: ..............................................................................

Zimozieloność liści (igieł): ...............................................

Walory: .........................................................................................

Rodzaj kwiatów: .................................................................

Zastosowanie: ...........................................................................

Barwa kwiatów: ..................................................................

Strefa mrozoodporności: .......................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Opis tekstowy,
cechy dekoracyjne

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
i użytkowe wyróżniające
nowość:
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….................................................
............………………………………………………………….....................................………………..........................………..
OPŁATA REJESTRACYJNA - termin wpłaty: 1 lipca 2019 r.
Zobowiązuję się do dokonania opłaty rejestracyjnej w stosownej wysokości:
•

Jestem wystawcą 27 Międzynarodowej Wystawy „Zieleń to Życie” – wpłata w wysokości 600,00 zł brutto;

•

Jestem członkiem Związku Szkółkarzy Polskich, nie wystawiam się na 27 Wystawie „Zieleń to Życie” - 800,00 zł brutto;

•

Nie jestem wystawcą, nie jestem członkiem Związku Szkółkarzy Polskich - 1.000,00 zł brutto;

Konto technicznego wykonawcy konkursu, na które należy dokonać wpłaty:
Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o. 62 1240 2063 1111 0010 0121 1859
DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY
NAZWA FIRMY:

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

DOKŁADNY ADRES:

NIP:

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

.....................................................................................................................................................................
WYMAGANE OŚWIADCZENIA I ZGODY *

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję go.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Szkółkarzy Polskich w celach realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą z 29.08.97 r.
o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U z 2016 Nr 133 poz. 833)
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Szkółkarzy Polskich z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80 lok. 71 do celów
marketingowych w zbiorach danych Związku Szkółkarzy Polskich zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 z dnia
2016.06.28 z późniejszymi zmianami). Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania: • przesyłając
wiadomość e-mail na adres mailing@zszp.pl • składając osobiście oświadczenie w siedzibie Związku Szkółkarzy Polskich, • telefonicznie pod numerem
+48 22 435 47 20 - podając imię, nazwisko, adres
* zaznaczenie wszystkich oświadczeń i zgód jest warunkiem koniecznym do przyjęcia formularza

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

miejscowość, data

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

imię, nazwisko, pieczątka firmy

