Załącznik Nr 2 do
Regulaminu wydarzenia: EKOGALA - międzynarodowe targi produktów
i żywności wysokiej jakości
organizowanego w dniach 6-7 grudnia 2019 r.
w G2A Arenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowym
Województwa Podkarpackiego

Regulamin Konkursu
„Najlepszy produkt ekologiczny”
Podczas wydarzenia: EKOGALA –międzynarodowe targi produktów
i żywności wysokiej jakości

I. Informacje podstawowe
§1
1. Organizatorem konkursu pn: „Najlepszy produkt ekologiczny” podczas EKOGALI międzynarodowych targów produktów i żywności

wysokiej jakości

zwanego dalej

Konkursem jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.
2. Dane teleadresowe Organizatora:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
Tel. 017 747 63 38 lub 017 860 67 10
Fax.: 017 747 67 11
§2
Konkurs

organizowany

jest

w

celu

wyróżnienia

najlepszych

ekologicznych

produktów

przetworzonych, wystawianych podczas EKOGALI - Międzynarodowych Targów Produktów
i Żywności Wysokiej Jakości.
§3
W Konkursie mogą wziąć

udział producenci produktów ekologicznych uczestniczących

w EKOGALI Międzynarodowych Targach Produktów i Żywności Wysokiej Jakości.
§4
Każdy z uczestników konkursu może zgłosić do oceny konkursowej jeden przetworzony produkt
ekologiczny. Produkty muszą być zgłoszone do udziału w godzinach od 10.00 do 12.00 w dniu
6.12.2019 r. w punkcie Informacyjnym Targów.
II. Zasady Konkursu
§5
Konkurs odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 r. podczas EKOGALI - międzynarodowych targów
produktów i żywności wysokiej jakości w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym
Województwa Podkarpackiego.
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§6
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniu 6 grudnia 2019 r. przygotować do oceny
zgłoszone do Konkursu produkty.
2. Zgłoszone produkty muszą posiadać aktualny certyfikat rolnictwa ekologicznego.
3. Spośród przedstawionych do Konkursu produktów Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora wybierze najwyżej ocenione produkty na podstawie:


oceny organoleptycznej,



estetyki opakowania i ogólnej atrakcyjności produktu,



oryginalności produktu oraz technologii produkcji,



rodzaju zastosowanego surowca
§7

Skład Komisji Konkursowej podany będzie w dniu Konkursu.
III. Nagrody
§8
1. Nagrodą specjalną jest Statuetka Marszałka Województwa Podkarpackiego za „Najlepszy
produkt ekologiczny” EKOGALA - międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej
jakości.
2. Za trzy najwyżej ocenione produkty przewidziane są medale (złoty, srebrny i brązowy) oraz
nagrody rzeczowe.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień, jeżeli Komisja
Konkursowa wyrazi taką wolę.
IV. Postanowienia końcowe
§9
Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska
we wszelkich materiałach pokonkursowych oraz publikacjach.
§ 10
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
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