
                                                                                                                            
                                    ТЕСЛА ФЕСТ 2009 

                                                          Међународни фестивал иновација, знања и стваралаштва 
                                                                                         12 – 15. октобар  – Нови Сад  
                                                                                                                                

                                                          ПРИЈАВА                                     
                                                                                                                                                  
                                                                     Рок за подношење пријава је 15. септембар 2009. године  
 ИЗЛАГАЧ: 
 

Аутор/Фирма_______________________________________________________________________________________________
                                                                     (Име и презиме / Назив фирме)                                                           
Адреса:____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                               (Поштански број, место, улица и број) 

 
Тел:______________________________________________Факс:____________________________________________________ 
 
Моб:_______________________________________________Е – маил:_______________________________________________ 
                 
Особа за контакт: __________________________________________________ Тел: ____________________________________ 

 
ЕКСПОНАТ: 
  
Назив: ___________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
  

Кратак опис:______________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ПОТРЕБАН ИЗЛОЖБЕНИ ПРОСТОР: 
 

                -       за индивидуалне проналазаче:________м2 – цена (4.000 дин/м2)..........................Износ__________ДИН 
 

 - за правна лица:________м2 – цена (6.000 дин/м2)...................................................Износ__________ДИН 
 
                            -       регистрација*  (1.600/по експонату).........................................................................Износ__________ДИН 
 

- остали захтеви.............................................................................................................Износ__________ДИН  
 

                          Укупно__________ДИН 
 
ОБЛИК ИЗЛАГАЊА:        Макета/Узорак              Видео                                        Цртеж, фотографија, опис              
 
                                                        Производ                      Технологија                               Остало_________________________   
 
 
НАЧИН ИЗЛАГАЊА:         На поду                           На столу                                На зиду 
 
 
ОБЛАСТ ИНОВАЦИЈЕ: 
 
            Машинство           Електро. Грађевин.               Енергетика             Хемија                           Физика 
 
            Медицина              Саобраћај            Екологија         Дизајн           Пољопривреда              Остало___________   
 
           
ДИМЕНЗИЈЕ И ТЕЖИНА ЕКСПОНАТА:____________________________________________________________________ 
 
ПРИКЉУЧАК СТРУЈЕ:                                  380 V                   220 V    
 

ВРСТА ЗАШТИТЕ: ______________________________________________(Патент,  Дизајн, Mодел, Аут. право и др.) 
 
* регистрација обухвата: акредитацију излагача, објаву у каталогу, примерак каталога, право на оцењивање експоната, 
                                              приступ свим програмима Тесла феста.  



 
 

УСЛОВИ ИЗЛАГАЊА 
 

• Пријава је истовремено и уговор. 
• Пријаву попунити читко, штампаним словима за сваки експонат посебно. 
• Организатор задржава право одлучивања о коначном прихватању пријаве.  
• На основу пријаве, организатор обезбеђује одговарајући излагачки простор. 
• Експонати се допремају и постављају 11. октобра најкасније до 17 часова. 
• Одношење експоната излагач треба да обави 16. октобра најкасније до 13 часова. 
• Трошкове истовара и утовара експоната сносе излагачи. 
• За безбедност експоната у радно време одговоран је излагач, а ван радног времена 

организатор. 
• Уплата трошкова се врши на текући рачун Савеза проналазача Војводине бр:  
      340-2078-98 најкасније до 20. септембра 2009. године, након тога рока цена се 

увећава за 30 %. 
• У редовну цену штанда урачунат је сто и столица, а посебни захтеви се посебно плаћају и 

уговарају. 
• Место излагања: Нови Сад, Сутјеска 2, Спортско – пословни центар „Војводина“ 

(СПЕНС), галерија Мацут, 1. спрат. 
• У случају спора надлежан је суд у Новом Саду. 
• Пријаве слати на адресу организатора: 
 

 Савез проналазача Војводине 
 Ресавска 5, 21000 Нови Сад 

Телефон:  021/6350-481 
                                                             Факс:   021/6350-948 
                                                           yuinvent@nadlanu.com 

 
Напомена:  

- најмањи изложбени простор по излагачу је 2м2, на којем се може изложити максимално два 
експоната. 

- Сваки излагач је дужан уз пријаву доставити и доказ о заштити права интелектуалне својине. 
- Туристички сервис (смештај, превоз, излети...) обезбеђује МАРКЕТ TOURS  Нови Сад,   
        Булевар цара Лазара 55. Тел: 021/6367-612, 468-409; фax: 021/6366-45; markto@ptt.yu. 

 
 
 
                                         
                         

 
 

 _________________________                 м.п.                     _________________________ 
                 Организатор                                                                               Излагач/Овлашћено лице 

 
                                                                                                                    _______________________________ 

                      Датум 
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