KARTA ZGŁOSZENIOWA
KONKURS ROŚLIN NOWOŚCI
XXIV Międzynarodowa Wystawa ,,Zieleń to Życie”
1-3 września 2016 r.
organizator:
ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH
Al. Jana Pawła II 80 lok. 71, 00-175 Warszawa
tel./fax +48 22 435 47 22
e-mail: zszp@zszp.pl; www.zszp.pl

…...........................…

TERMIN ZGŁOSZENIA do 3 lipca 2016 r.

data zgłoszenia

DANE WYSTAWCY
Pełna nazwa:
Adres:
Telefon:

Fax:

e-mail:

Osoba do kontaktu:

INFORMACJA O ZGŁASZANEJ ROŚLINIE
Nazwa rodzajowa i gatunkowa łacińska oraz polska, jeśli istnieje:

Pochodzenie (nazwa hodowcy):

W którym roku ukazała się pierwsza publikacja o roślinie (w tym w katalogu, w ofercie)?:

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

Czy prawa do rozmnażania rośliny są zastrzeżone?

TAK

W roku obecnym jest dostępnych w naszej ofercie handlowej co najmniej

NIE

.................. sztuk roślin

W roku przyszłym będzie dostępnych w naszej ofercie handlowej co najmniej .................. sztuk 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. ..........................................................................................................
3. ..........................................................................................................

KO N KUR S R OŚ LIN N O W OŚ CI

KARTA ZGŁOSZENIOWA str. 1

KO N KUR S R OŚ LIN N O W OŚ CI

KARTA ZGŁOSZENIOWA str. 2

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: ..............................................

Szczególne cechy dekoracyjne i użytkowe rośliny:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Krótki opis tekstowy*:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
* opis może być wykorzystany w materiałach informacyjnych KONKURSU ROŚLIN NOWOŚCI

OPŁATA REJESTRACYJNA - ZGŁOSZENIE ROŚLINY 600,00 ZŁ BRUTTO
Zobowiązuję się do dokonania opłaty rejestracyjnej w wysokości 600,00 zł brutto do dnia 3 lipca 2016
na konto Agencji Promocji Zieleni Sp. z o.o.
PKO S.A. 62 1240 2063 1111 0010 0121 1859 DANEKSPOZYCŚLINY

WYMAGANE OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję go.
Oświadczam, że zgłoszone rośliny znajdują się w ofercie handlowej firmy.
Oświadczam, że posiadam prawa do dysponowania wszelkimi informacjami i fotografiami roślin zgłoszonych do konkursu
i wyrażam zgodę na nieodpłatne ich reprodukowanie i rozpowszechnianie przez Organizatora w celach promocyjnych.

..................................
miejscowość, data

Osoba odpowiedzialna za sprawy organizacyjne: Grzegorz Falkowski
e-mail: g.falkowski@zszp.pl, tel./fax +48 22 435 47 22 wew. 114

................ ............................
imię, nazwisko, pieczątka firmy

