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zaPRoszENiE 
dLa FiRM i zawodNików iNdywiduaLNych

 Zapraszam do wzięcia udziału w Mistrzostwach Świata w Prasowaniu – 
Strima Open 2019, które odbędą się 20 i 21 listopada w Nadarzynie na targach 
Fast Textile. Zawody są otwarte dla wszystkich, którzy potrafią prasować, lubią 
lub niekoniecznie lubią, ale wiedzą, że są w tym dobrzy. 

 Nagroda główna (zestaw PRIMULA – stół z generatorem pary o wartości 
20 980 PLN) i splendor posiadania w zespole Mistrza Prasowania spada na 
firmę zgłaszającą zawodnika. Zawodnik zwycięzca otrzymuje 10 000 PLN.  
Zgłoszenia może dokonać firma lub zawodnik może zgłosić się indywidualnie.

 Będę miał zaszczyt po raz trzeci poprowadzić Strima Open – tym bardziej 
zapraszam serdecznie na 2 dni pełne emocji!

    

     Paweł Broński
     CEO Strima Sp. z o.o.



GRAND PRIX 
dLa FiRMy zgłaszajĄcEj

ZESTAw STół dO PRASOwANIA I gENERATOR PARy 
O wARTOŚCI

20 980 pln

dLa zawodNika
10 000 pln

NAGRODY

gRaNd PRiX:
PRiMuLa PERFEcT Pd3811 s+B sET – profesjonalny stół z nadmuchem i odsysaniem do prasowania gotowej odzieży damskiej / dziecięcej, spódnic, 
sukienek, koszul itp. Stół z prasulcem rękawowym, zawiesiem z oświetleniem, powierzchnia prasowania 42 x 110 cm, ogrzewanie powierzchni rob-
oczych prasulca. 
PRiMuLa VaPoRMaT 2-6 400V 6kw – automatyczny generator pary do pracy ciągłej, przystosowany do pracy z dwoma przemysłowymi żelazkami, 
wydajność 7,8 kg pary/godz., automatyka kotła sterowana elektronicznie, panel dotykowy.
PRiMuLa iLE 1800 s + ThERMoTRoNic – żelazko parowe, sterowane elektronicznie o specjalnej konstrukcji stopy grzejnej, ergonomicznym solid-
nym uchwycie i osłonie przeciwoparzeniowej
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Certyfikaty Mistrzowskiego Prasowania
dla firm delegujących finalistów 

i zawodników

II MIEJSCE III MIEJSCE

PRESTIŻ

dLa FiRMy zgłaszajĄcEj
ZESTAw STół I gENERATOR PARy

O wARTOŚCI

6 080 pln

dLa zawodNika dLa zawodNika

ii MiEjscE: PRiMuLa TaiLoR doB s+B sET + aTMos with steam iron Eco 1700P – stół typu deska o podgrzewanej powierzchni prasowalniczej 110 x 38 
cm, z osysaniem i nadmuchem. Ergonomiczny i bardzo cichy. Nadaje się do warsztatów, atelier i użytku domowego. generator pary z żelazkiem.

iii MiEjscE: PRiMuLa TV 3811 NEw + Magic inox  – składany stół prasowalniczy typu deska (110 x 37 cm) z odsysaniem i nadmuchem, podgrzewaną 
powierzchnią deski i regulacją wysokości, w komplecie wytwornica pary z żelazkiem.

5 000 pln 3 000 pln

dLa FiRMy zgłaszajĄcEj
ZESTAw STół I gENERATOR PARy

O wARTOŚCI

4 420 pln

Refundacja kosztów  
przyjazdu i hotelu  
dla 10 finalistów

TOP 10

500 pln



zNasz 
kaNdydaTa Na MisTRza? 
PowiEdz Mu o MisTRzosTwach!

MISTRZOSTwA w 2006 I 2008 ROkU

20 – 21.11.2019, Fast Textile, hala d/610

opiekun zawodów

Sylwia gielniak
strimaopen@strima.com
tel. 61 8 950 950
kom. 784 040 290

organizator zawodów

Strima Sp. z o.o.
Swadzim, ul. Poznańska 54
62-080 Tarnowo Podg.

Miejsce zawodów
 

Fast Textile, Hala d/610
Aleja katowicka 62 
05-830 Nadarzyn

czas trwania
 

eliminacje – 20.11.2019
finał  – 21.11.2019 
Refundacja kosztów przyjazdu 
i hotelu dla 10 finalistów.



1.    w Mistrzostwach może wziąć udział każda osoba pełnoletnia.
2.    Uczestnictwo jest bezpłatne, decyduje termin zgłoszenia – w przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do redukcji liczby
        zawodników reprezentujących jedną firmę oraz do przeprowadzenia eliminacji.
3.   warunkiem startu w Mistrzostwach jest uzyskanie “Imiennego zaproszenia”, które Organizator wyśle po otrzymaniu prawidłowo
      wypełnionego niniejszego “Zgłoszenia Uczestnictwa”.
4.   Termin nadsyłania zgłoszeń mija 17.11.2019. 
5.   Zawodnicy mogą zgłaszać się indywidualnie lub zostać zgłoszeni przez Pracodawcę.

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Otwartych Mistrzostw Świata w Prasowaniu Strima Open (znajdującym się na www.strima.com/
strima-open-2019)  i akceptuję go. (obowiązkowe) 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Strima Sp. z o.o. (obowiązkowe) 

 wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku w postaci fotografii cyfrowej, w tym w 
szczególności na potrzeby działań marketingowych przez Strima Sp. z o.o. (obowiązkowe)

 Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim I prawach pokrewnych (tekst jedn.: dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) - art. 81. 
wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego poprzez zamieszczanie na stronie internetowej, oraz w materiałach promocyjnych I publikacjach 
zarejestrowanych fotografii, filmów oraz nagrań wykonanych podczas eventu.

klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Strima Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu, przy ul. Poznańskiej 54, 62-080 Tarnowo Podg., wpisanej do 
rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064216, e-mail: rodo@strima.com, nr tel. 61 8950 988. Podstawą przetwarzania 
danych osobowych jest zgoda Pani/Pana. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. dane osobowe będą przetwarzane do chwili odwołania zgody na ich 
przetwarzanie. Mają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w 
sposób wyłącznie zautomatyzowany. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

data, czytelny podpis Zgłaszającego data, czytelny podpis Zawodnika

zgłoszENiE uczEsTNicTwa

jak wysłać
zgłoszENiE? strimaopen@strima.com 

E-MaiL
strima.com
www

61 8950 951
FaX PoczTa      Strima , Swadzim, Poznańska 54

62-080 Tarnowo Podgórne

Mistrzostwa Świata w Prasowaniu odbędą się w ramach targów Fast Textile, 20 – 21.11.2019  hala d/610

wypełnij, jeśli Zgłaszającym jest Pracodawca, który chce otrzymać 
Certyfikat Mistrzowskiego Prasowania dla firmy

nazwa firmy

imię i nazwisko Zgłaszającego funkcja w firmie

adres firmy

ZAwODNIk 

imię i nazwisko         wykonywany zawód / stanowisko

adres

telefon      e-mail

telefon      e-mail

fIRma zgłaSzająca


