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PRAVIDLA SOUTĚŽÍ
PRO VYSTAVOVATELE,
kteří se účastní 20. výstavy regionálních produktů Vyrobeno pod Sněžkou dne 28. 8. 2022
na náměstí vedle Galerie Sudety, Jan Pavel II 51 v Jelení Hoře (Jelenia Góra, Polsko).
1. Soutěž o Krkonošský potravinářský výrobek
2. Soutěž o Nejzajímavější regionální produkt

§1
Pořadatelem soutěže je Krkonošská agentura pro regionální rozvoj a.s. v Jelení Hoře, Polsko (Karkonoska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze).

§2
Soutěž proběhne dne 28. 8. 2021. (sobota) během 19. Výstavy regionálních produktů Vyrobeno pod
Sněžkou a vyhodnocovat ji bude tříčlenná hodnotící komise zřízená pořadatelem výstavy.
§3
Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen proběhne dne 28. 8. 2022 v cca17:00 hodin na náměstí Plac
Ratuszowy v Jelení Hoře.
§4
Soutěž bude mít dvě kategorie:
1. Krkonošský potravinářský výrobek – výrobek přihlášený do soutěže je nutné donést do
restaurace Sofa, náměstí Plac Ratuszowy v Jelení Hoře v době od 12:30 do 13.00 hodin. Výrobek
dodejte s uvedením názvu výrobce (účastníka soutěže) a popisu výrobku. Výrobky donesené po této
době nebudou v soutěži hodnoceny.

2. Nejzajímavější regionální produkt – výrobek přihlášený do soutěže je nutné donést do restaurace
Sofa, náměstí Plac Ratuszowy v Jelení Hoře v době od 12:30 do 13:00 hodin. Výrobek dodejte s
uvedením názvu výrobce (účastníka soutěže) a popisu výrobku. Výrobky donesené po této době
nebudou v soutěži hodnoceny.
§5
Cenou je soška a titul Karkonoski Jelonek (Krkonošský jelínek) ve dvou kategoriích: 1., 2. a 3. místo.
§6
Podmínky účasti a kritéria hodnocení výrobků a udělení cen:
•
•
•
•
•
•
•
•

výrobek vyrobený ve větší části ze surovin a dílů tuzemského původu (Česká republika, Polsko)
výrobek vyrobený v České republice nebo Polsku
technologie výroby je v souladu se standardy Evropské unie
výrobek je šetrný pro člověka a životní prostředí
výrobek je identifikovatelný v regionu Krkonoš (česká a polská strana) a Jizerských hor
výrobek souvisí s kulturou a historií regionu Krkonoš a Jizerských hor (česká a polská strana)
originalita vzoru a estetické hodnoty výrobku
preciznost a technika zpracování.

Přílohy pravidel:
1. Hodnotící list soutěžní komise: Krkonošský potravinářský výrobek
2. Hodnotící list soutěžní komise Nejzajímavější regionální produkt

Příloha č. 1 k Pravidlům SOUTĚŽÍ PRO VYSTAVOVATELE
HODNOTÍCÍ LIST SOUTĚŽE
Krkonošský potravinářský výrobek
………………………………………………………………………………………….
NÁZEV SUBJEKTU
……………………………………………………………………………………………
VÝROBEK PŘIHLÁŠENÝ DO SOUTĚŽE
P.č.
1
2

Hodnotící kritéria
Originalita vzoru a estetické hodnoty,
chuť (bodové hodnocení 0-5)
Preciznost a technika zpracování
(bodové hodnocení 0-5)

body

komentář

3
součet bodů
……………….
Místo, datum

………………….
Podpis členů
hodnotící komise

Příloha č. 1 k Pravidlům SOUTĚŽÍ PRO VYSTAVOVATELE
HODNOTÍCÍ LIST SOUTĚŽE
Nejzajímavější regionální výrobek
………………………………………………………………………………………….
NÁZEV FIRMY
……………………………………………………………………………………………
VÝROBEK PŘIHLÁŠENÝ DO SOUTĚŽE
P.č.
1
2

Hodnotící kritéria
Originalita vzoru a estetické hodnoty
(bodové hodnocení 0-5)
Preciznost a technika zpracování
(bodové hodnocení 0-5)

Body

Komentář

3
součet bodů

……………….
Místo, datum

………………….
Podpis členů

hodnotící komise

