Załącznik nr 1
TRANSPORT I RETRANSPORT PRAC KONKURSOWYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO II
ETAPU
1. Uczestnicy spoza krajów Unii Europejskiej wysyłają przesyłkę korzystając z usług EMS
danego kraju. Do przesyłki należy dołączyć wypełnioną fakturę proforma, która stanowi
załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. Przesłane prace powinny być zdeklarowane jako bez
wartości komercyjnej. Deklaracja wartości towaru powinna być umieszczona na liście
przewozowym oraz w widocznym miejscu na opakowaniu. Wszystkie dostarczane do
Organizatora elementy pracy konkursowej, wymienione w punkcie 9 §5 Regulaminu muszą
być spakowane w jedną paczkę.
2. Przed wysłaniem przesyłki należy przesłać wypełnioną fakturę proforma na adres e mail:
biuro@ecomake.pl celem weryfikacji wpisanych danych. Wzór stanowi załącznik nr 2 do
Regulaminu.
3. Po nadaniu przesyłki należy przesłać skan listu przewozowego oraz uzgodnionej faktury
proforma na adres e-mail: biuro@ecomake.pl
4. Koszty transportu prac konkursowych, w tym ewentualne koszty materiałów do
opakowania paczki i odprawy celnej (dotyczy krajów spoza Unii Europejskiej) ponosi
Uczestnik. Organizator nie ponosi kosztów dotyczących transportu, odprawy celnej,
ubezpieczenia transportu prac w obie strony.
5. Organizator zapewnia obsługę retransportu pracy jedynie pod warunkiem otrzymania
wpłaty odpowiadającej kosztom retransportu. O wysokości kosztów retransportu każdy z
Uczestników zostanie poinformowany indywidualnie drogą mailową. Do kosztów retransportu
doliczony zostanie podatek od towarów i usług w wysokości 23%, a w przypadku
uczestników spoza Unii Europejskiej dodatkowo koszty odprawy celnej. Koszty przesyłki
pokrywa Uczestnik.
6. Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu wiadomości z indywidualną wyceną kosztów
retransportu, nie później niż do 25 stycznia 2021 roku. Wpłata powinna nastąpić na numer
konta: 26 1130 1163 0014 7148 7820 0040. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko

autora pracy konkursowej, oraz wpisać frazę: „koszty retransportu – Blue Drop Contest
2020”.
7. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa Uczestnik. Organizator nie ponosi żadnych
kosztów z tego tytułu.
8. Udział w Konkursie odbywa się na ryzyko Uczestnika, co oznacza, że Organizatorzy nie
biorą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, uszkodzenia czy kradzież
zgłoszonych prac, w tym jakiekolwiek szkody, które powstaną w trakcie transportu i
retransportu prac. Ubezpieczenie prac leży po stronie Uczestnika. Ubezpieczenie powinno
obejmować czas transportu prac od miejsca nadania do ASP w Łodzi oraz przy zwrocie prac
od ASP w Łodzi do miejsca odbioru, a także czas trwania Konkursu i wystawy.
9. Uczestnik wyraża zgodę na to, aby w przypadku nieuiszczenia opłaty za retransport pracy
w terminie określonym w punkcie 6 niniejszego załącznika Organizator mógł zniszczyć pracę
konkursową bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie ze strony Uczestnika będącego
autorem pracy.

