
Uvedená cena je bez DPH 20 %.

PØIHLAŠOVATEL

KONTAKTNÍ OSOBA

E-MAIL TEL. FAX

INFORMACE O VÝROBKU

Název:

Rok výroby: Pøibližná cena exponátu:

Spoleènost TERINVEST, spol. s r. o., je zapsána v obchodním rejstøíku vedeného Mìstským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 16744.

Místo výroby:

EXPONÁT ZAØAZUJEME DO OBORU:

JINÉ PØEDNOSTI

Pozn.: Pøi vìtším rozsahu popisu použijte pøílohy.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Pozn.: Pøi vìtším rozsahu popisu použijte pøílohy.

K pøihlášce pøiložte technickou dokumentaci, fotografie, prospekty, popø. další doprovodné materiály.

Souhlasíme se stanovami soutìže "Zlatý Amper 2011" uvedenými na zadní stranì objednávky.

Poèet pøíloh:

REGISTRAÈNÍ POPLATEK 5 000 Kè

2

2010

TERINVEST s.r.o., veletržní správa
Americká 27, 120 00 Praha 2, ÈR
Tel.: +420 221 992 100
Fax: +420 221 992 139
amper@terinvest.com

Termín uzávìrky: 15. 2. 2011

29. 3. - 1. 4. 2011

5

2011

future technologies ZLATÝ AMPER 2011

Výstavištì Brno

datum podpis, razítko objednavatele potvrzení o pøijetí veletržní správou

V rámci veletrhu Amper 2011 vyhlašuje spoleènost Terinvest, spol. s r.o. ve spolupráci s ÈVUT v Praze soutìž 
o nejpøínosnìjší exponát veletrhu - ZLATÝ AMPER 2011. Jednotlivé exponáty bude hodnotit odborná komise pod vedením Prof. Ing. Jiøího Tùmy, DrSc.

Zaøízení pro výrobu a rozvod elektrické energie
Elektroinstalaèní technika
Vodièe a kabely
Osvìtlovací technika
Elektrotepelná technika
Pohony a výkonová elektronika
Elektronické prvky a moduly
Mìøící a zkušební technika
Automatizaèní, øídící a regulaèní technika

Automobilová elektronika
Zabezpeèovací technika a systémová technika budov
Identifikaèní, platební a pokladní systémy
Výpoèetní technika
Telekomunikaèní technika
Radiokomunikaèní technika
Navigaèní technika a telematika
Stroje, zaøízení, náøadí a pomùcky pro elektroniku a elektrotechniku
Služby

Prestižní soutìž ZLATÝ AMPER neodmyslitelnì patøí ke každému roèníku veletrhu AMPER. 
Pøihlášené exponáty hodnotí odborná komise, kterou tvoøí odborníci z ÈVUT Praha, EZÚ 
Praha, VUT Brno, VŠB-TU Ostrava, AV SR a další. Kritériem hodnocení pøihlášených 
exponátù veletrhu AMPER je technická úroveò reflektující souèasné trendy a vývoj v obo-
ru, originalita øešení, bezpeènost a tvùrèí pøínos výrobce jak na èeském trhu, tak v za-
hranièí. Na základì odborného hodnocení komise udìlí až 5 ocenìní ZLATÝ AMPER 2011 
a 5 èestných uznání nejpøínosnìjším exponátùm veletrhu AMPER 2011, které svými pa-
rametry a kvalitou pøedstavují elitu v oboru elektrotechniky a elektroniky. Jménem svým
i jménem ostatních èlenù komise Vám pøeji hodnì úspìchù a tìším se na shledání s Vámi 
na 19. roèníku veletrhu AMPER v Brnì.
 Prof. Ing. Jiøí Tùma, DrSc.

Pøedseda komise



STANOVY SOUTĚŽE ZLATÝ AMPER 2011

Èlánek 1   VYHLAŠOVATEL SOUTÌŽE, LHÙTY SOUTÌŽE
1.1 TERINVEST, spol. s r.o., IÈ: 48115592, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Americká 459/27 a Èeské vysoké uèení technické v Praze – Fakulta elektrotechnická, se sídlem Technická 2, 16627 

Praha 6  (dále jen „vyhlašovatel“) vyhlašují, pøi pøíležitosti konání osmnáctého roèníku Mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER 2011, soutìž pod názvem “ZLATÝ
AMPER 2011“ o nejpøínosnìjší exponát veletrhu.

1.2 Soutìž vèetnì vyhlášení výsledkù probíhá v rámci veletrhu AMPER 2011. Uzávìrka možnosti pøihlášení soutìžního exponátu je ke dni 15. 2. 2010; k posléze pøihlášeným soutìžním
exponátùm vyhlašovatel nebude pøihlížet.

Èlánek 2   PODMÍNKY ÚÈASTI V SOUTÌŽI
2.1 Soutìž je urèená pouze pro vystavovatele (osoba fyzická – nepodnikatel i podnikatel, osoba právnická) veletrhu AMPER 2011, kteøí øádnì vyplní pøihlášku do soutìže ZLATÝ AMPER 2011

a uhradí registraèní poplatek ve výši 5.000,- Kè (dále jen „soutìžitel“). 
2.2 Poèet pøihlášek jednoho vystavovatele pro rùzné soutìžní exponáty není omezen.
2.3 Do soutìže mohou být pøihlášeny pouze exponáty vystavované na veletrhu AMPER 2011; lze však pøihlásit i exponáty, které byly ocenìny již na jiných výstavách, veletrzích nebo

soutìžích. Ocenìní “ZLATÝ AMPER 2011“ mùže soutìžní exponát získat pouze jednou. 
2.4 Soutìžitel je odpovìdný za øádné a kvalifikované pøedvedení soutìžního exponátu hodnotitelské komisi v prùbìhu prvního a druhého dne veletrhu.

Èlánek 3   KRITERIA HODNOCENÍ SOUTÌŽNÍCH EXPONÁTÙ
3.1 Základní kritéria hodnocení exponátù jsou následující:

- technická a technologická úroveò reflektující souèasné trendy a progresivní vývoj v oboru,
- originalita øešení, tvùrèí pøínos výrobce (invence výrobku, patent),
- bezpeènost výrobku (ve smyslu zákona è. 22/1997 Sb. v platném znìní) doložená certifikáty a prohlášením o shodì,
- obchodnì-technická kvalita - zajištìní legislativních podmínek prodeje, návod k použití, cenová hladina, dodavatelské možnosti, zajištìní servisu apod.

3.2 Pøihlášený soutìžní exponát nebude hodnocen v pøípadì, že:
- vystavovatel øádnì nevyplní pøihlášku, a to ani na vyzvání
- vystavovatel nepøedá hodnotitelské komisi údaje a informace dostaèující pro posouzení splnìní soutìžních kritérií soutìžním exponátem, a to ani na vyzvání
- vystavovatel ze soutìže odstoupí po termínu uzávìrky
- vystavovatel svoji úèast na veletrhu odvolá

3.3 V pøípadech dle sub. 3.2 vystavovatel nemá nárok na vrácení registraèního poplatku.

Èlánek 4   PRÙBÌH A ZPÙSOB HODNOCENÍ SOUTÌŽNÍCH EXPONÁTÙ
4.1 Hodnocení výrobku zajiš�uje hodnotitelská komise složená z odborníkù v oboru elektrotechniky a elektroniky. Složení hodnotitelské komise bude upøesnìno pøi zahájení veletrhu. 
4.2 Komise bude hodnotit exponáty na základì øádnì vyplnìné pøihlášky s ohledem na informaèní materiály dodané pøihlašovatelem (technická dokumentace, fotografie, prospekty,

odborné èlánky, ocenìní na výstavách apod.) a na základì pøedvedení výrobku vystavovatelem první a druhý den veletrhu. 
4.3 Soutìžitel odpovídá za správnost materiálù dodaných hodnotitelské komisi a nemá nárok se dovolávat jiného obsahu èi znìní matriálù, než jím pøedložených hodnotitelské komisi.
4.4 Hodnotitelská komise má právo si v prùbìhu hodnocení vyžádat doplòující informace k pøihlášenému exponátu; pro své hodnocení a závìry však mùže využít i ovìøených informací

získaných z jiných hodnovìrných zdrojù.
4.5 Ocenìno bude až 5 exponátù bez urèení poøadí. 
4.6 V pøípadì, že rùzní vystavovatelé nezávisle na sobì pøihlásí tentýž soutìžní exponát, mùže být jedno ocenìní pøiznáno všem tìmto vystavovatelùm.
4.7 Hodnotitelská komise mùže v pøípadì dalších vynikajících exponátù (viz èl. 3.1) udìlit až 5 ocenìní odborné hodnotitelské komise tzv. „èestná uznání“.
4.8 Vyhlašovatel soutìže není povinen zdùvodòovat rozhodnutí komise; hodnotící proces je neveøejný. Proti rozhodnutí hodnotitelské komise není odvolání.

Èlánek 5   CENA, VYHLÁŠENÍ
5.1 Ocenìní budou vyhlášena a pøedána na slavnostním ceremoniálu vyhlašovatelem soutìže a pøedsedou hodnotitelské komise v prùbìhu konání veletrhu. 
5.2 Vyhodnocené exponáty (fotografie, videa, texty, rozhovory) budou zveøejnìny v tiskové a závìreèné zprávì veletrhu AMPER 2011, dále budou prezentovány prostøednictvím odborných

médií. 
5.3 Øádným vyplnìním pøihlášky dává pøihlašovatel spoleènosti TERINVEST, spol. s r.o. v souladu s ustanovením zákona è. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o zmìnì nìkterých zákonù (autorský zákon), v platném znìní, souhlas s použitím poskytnutých údajù (informace k pøihlášenému exponátu, fotografie, videa) 
k marketingovým úèelùm. 

5.4 Pøihlašovatel, který získá ocenìní “ZLATÝ AMPER“ je oprávnìn ocenìní používat pro další propagaèní úèely; v této souvislosti mu vznikne právo na užívání loga veletrhu AMPER 2011. 

Èlánek 6   ODVOLÁNÍ  SOUTÌŽE
6.1 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo za podmínek stanovených zákonem soutìž odvolat.

OCENÌNÍ ZLATÝ AMPER 2005 - 2010

SPOLEÈNOSTZLATÝ AMPER ZLATÝ AMPER 

2005

SPOLEÈNOST

Systém X20

Modulové jistièe øady P-E-P do 63 A

Dálkovì ovladatelný automatický 
recloser pro sítì 22 kV 
SADS-DOR-OSM27 v 1.0, v 2.1

WAGO – I/O - IPC 

2006 GENESIS 32 V9 – vizualizaèní software 
typu SCADA

Beznástrojový propojovací systém xStart 
(TPC xStart)

Kompaktní jistiè BC160NT305 – Modeion

Guard Logix™ Systém

2007 Mìniè frekvence ACS 800

PK 210 X 70 D parapetní kanál dutý

Simatic - CPU 416 F – 3 PN/DP

Kabel pro nároèné podmínky ukládání 
kryomagnetù v CERNu

2008 Bizon Projektant 

Regulátor výkonu elektrické energie

iQ platform 

Kamerový systém PV500 

2009 Mìniè frekvence „low harmonic drive“

Elektrický zabezpeèovací systém JA-80 
OASIS

Rychlá výkonová dioda s mìkkou 
komutací pro IGCT tyristory

MLA Switch

Lineární motor 1FN6

2010 Relion® 

Mìniè COMPACT CVK 27 kV  

Otevøená bezdrátová komunikaèní 
platforma IQRF

SmartWire-Darwin

Indukèní lineární senzory

B+R automatizace, spol. s r.o.

BONEGA, spol. s r.o.

EGÚ ÈB, a.s.

WAGO ELEKTRO s.r.o.

ICONICS EUROPE B.V. – o.z.

Moeller Elektrotechnika s.r.o.

OEZ s.r.o.

Rockwell Automation s.r.o.

ABB s.r.o.

KOPOS KOLÍN a.s.

Siemens, s.r.o.

VUKI a.s.

DAISY, spol. s r.o.

EXIMET TRAFO, spol. s r.o.

MITSUBISHI ELECTRIC 
EUROPE B.V. – o.s.

Panasonic Electric Works Europe AG

ABB s.r.o.

JABLOTRON ALARMS a.s.

POLOVODIÈE, a.s.

PositronLabs s.r.o.

Siemens, s.r.o.

ABB s.r.o.

ÈKD ELEKTROTECHNIKA, a.s.

MICRORISC s.r.o.

Eaton Elektrotechnika s.r.o.

TURCK s.r.o.


