REGULAMIN KONKURSÓW
DLA WYSTAWCÓW
biorących udział w 19.Wystawie Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką”
dnia 28.08.2021 r. w Jeleniej Górze na Placu przy ul. Wiłkomirskiego.
1. Konkurs na „Karkonoski Produkt Spożywczy”
2. Konkurs na „Najciekawszy Produkt Regionalny”
§1
Organizatorem konkursu jest Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze.
§2
Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 28.08.2021 r. (sobota) podczas 19. Wystawy Produktów
Regionalnych „Wyprodukowano pod śnieżką” poprzez specjalnie powołaną przez organizatora
Wystawy trzy osobową Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
§3
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 28.08.2021 r. ok. godz. 17:00
na Placu przy ul. Wiłkomirskiego w Jeleniej Górze.

§4
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

1. „Karkonoski Produkt Spożywczy” – Produkt zgłoszony do konkursu należy dostarczyć do
namiotu organizatora na placu przy ul. Wiłkomirskiego w Jeleniej Górze w godz. od 12:30
do 13:00. Prosimy o dostarczenie produktu wraz z nazwą firmy oraz z opisem produktu.
Produkty dostarczone po czasie nie będą podlegały ocenie konkursowej.
2. „Najciekawszy Produkt Regionalny” – Produkt zgłoszony do konkursu należy dostarczyć
do namiotu organizatora na placu przy ul. Wiłkomirskiego w Jeleniej Górze w godz. od
12:30 do 13:00. Prosimy o dostarczenie produktu wraz z nazwą firmy oraz z opisem
produktu. Produkty dostarczone po czasie nie będą podlegały ocenie konkursowej.
§5
Nagrodą jest zdobycie statuetki oraz tytułu „Jelonka Karkonoskiego” w dwóch kategoriach: I, II i
III miejsce.
§6
Warunki uczestnictwa oraz kryteria oceny produktów i przyznawania nagród:
•
•
•
•
•
•
•
•

Produkt wykonany jest w większości z surowca i komponentów pochodzenia krajowego
(Polska, Republika Czeska)
produkt jest produkowany w Polsce lub Republice Czeskiej.
Technologia produkcji jest zgodna ze standardami Unii Europejskiej.
Produkt jest przyjazny dla człowieka i środowiska naturalnego.
Produkt jest rozpoznawalny w regionie Karkonoszy (polska i czeska strona) i Gór Izerskich
Produkt jest związany z kulturą i historią regionu – Karkonosze i Góry Izerskie (polska i
czeska strona)
Oryginalność wzoru i jego walorów estetycznych.
Precyzja i technika wykonania.

Załączniki do Regulaminu :
1. Wzór - Karta oceny Komisji Konkursowej: „Karkonoski Produkt Spożywczy”
2. Wzór - Karta oceny Komisji Konkursowej „Najciekawszy Produkt Regionalny”
Produkt zgłoszony do konkursu należy dostarczyć do oznaczonego namiotu organizatora
na placu przy ul. Wiłkomirskiego w Jeleniej Górze

Załącznik nr 1 do REGULAMINU KONKURSÓW
DLA WYSTAWCÓW WZÓR

KARTA OCENY KONKURSU
„Karkonoski Produkt Spożywczy”
………………………………………………………………………………………….
NAZWA FIRMY

……………………………………………………………………………………………
PRODUKT ZGŁOSZONY DO KONKURSU

Lp.
1
2

Kryteria oceny
Oryginalność wzoru i jego walorów
estetycznych, smak (punktacja 0 – 5)
Precyzja i technika wykonania
(punktacja 0 – 5)

punkty

uwagi

3
suma punktów

……………….
Miejsce, data

………………………..
Podpis członków
komisji konkursowej

Załącznik nr 2 do REGULAMINU KONKURSÓW
DLA WYSTAWCÓW WZÓR

KARTA OCENY KONKURSU
„Najciekawszy Produkt Regionalny”
………………………………………………………………………………………….
NAZWA FIRMY

……………………………………………………………………………………………
PRODUKT ZGŁOSZONY DO KONKURSU

Lp.
1
2

Kryteria oceny
Oryginalność wzoru i jego walorów
estetycznych (punktacja 0 – 5)
Precyzja i technika wykonania
(punktacja 0 – 5)

punkty

uwagi

3
suma punktów
……………….
Miejsce, data

………………………..
Podpis członków
komisji konkursowej

