TÁJÉKOZTATÓ IDŐSZAKOS CSOPORTOS TERMÉKMINŐSÍTÉSRŐL

Ezúton szeretnénk értesíteni Önt, hogy a következő csoportos termékminősítést 2022. június 22.
szerdán 10:00 órától tartjuk az OMSZI Nonprofit Kft. – Alkotóművészeti Igazgatóság helyszínén
(Cím: 1022 Budapest, Lóczy Lajos u. 12.; Bejárat: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 39.
Kérjük, hogy 9:00 és 9:30 óra között érkezzenek.
Jelentkezési határidő: 2022. május 22. (vasárnap)
A minősítés folyamata:
Amennyiben
szeretne
részt
venni
a
termékminősítésen,
szakvelemenyek@omszi.hu e-mailre a következőket:

szíveskedjen

elküldeni

• A jelentkező és a termék adataival kitöltött „Szakértői minősítő adatlapot” Word-ben (maximum
15 db termék minősíttethető), melyet a http://alkotomuveszet.omszi.hu/termekminosites oldalról
tud letölteni. A kitöltött, aláírt példányt beszkennelve is kérjük megküldeni, valamint a
termékminősítésre elhozni!
Felhívjuk figyelmét, hogy a termékminősítésen csak az adatlapon feltüntetett termékeket áll
módunkban minősíteni.
• A zsűriztetni kívánt termékfotókat
• Az alkotó szakmai bemutatkozó anyagát
• Számlázással kapcsolatos információt: magánszemély, adószámos magánszemély, egyéni
vállalkozó vagy cég nevében szerződhetünk-e majd egymással.
Jelentkezést követően Árajánlatot küldünk ki Önnek e-mailben.
Elfogadása után elkészítjük szerződését, melyet e-mailben küldünk meg. A szerződést aláírva,
beszkennelve kell visszaküldeni, majd a 3 aláírt eredeti példányt postai úton az alábbi postacímre:
OMSZI Nonprofit Kft. 1364 Budapest, Pf.: 83.
A termékminősítés díját a szerződésben megadott név- és bankszámláról az OMSZI Nonprofit Kft.
bankszámlaszámára legkésőbb 3 munkanappal a zsűri előtt 2022. június 17. (péntek) 24:00-ig kell
befizetni.
A zsűri napján 9:00-9:30 között az OMSZI Nonprofit Kft. – Alkotóművészeti Igazgatóságára
kötelező behozni:
•
•
•

Az eredeti aláírt „Szakértői minősítő adatlapot”
A termékeket
2-2 db fényképet minden alkotásról

A fénykép formai követelményei:
•
•
•
•

Névvel és a mű címével feliratozva
A „Szakértői minősítő adatlap”-on megadott sorszámokkal megegyező számmal ellátva
Lehetőleg A/6 méretben kinyomtatva, NE fotópapírra
A termékről fehér háttér előtt készüljön a fotó

A termékminősítésen az alkotók nem lehetnek jelen, de utána van lehetőség a szakértőkkel találkozni és
beszélgetni.
A termékminősítés után hazavihetők az alkotások.
A Szakvéleményt és az Oklevelet kiküldjük az alkotóknak postai úton a termékminősítést követő 30
napon belül.

