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REGULAMIN KONKURSU 
 

na Najlepszy Napój Miodowy 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. 

Konkurs na najlepszy napój  miodowy zwany dalej Konkursem jest imprezą promocyjną 

mającą na celu promocję tradycji wytwarzania napojów miodowych, odkrywanie ich receptur 

na obszarze Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Jagiellońska Przystań” (krzewienie kultury, 

dziedzictwa kulturowego i tradycji regionu), a także promowanie społecznej aktywności 

mieszkańców i popularyzacja założeń inicjatywy wspólnotowej „Leader” w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

. 

2. 

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska 

Przystań” z siedzibą w Parczewie. 

 

3. 

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, zakwalifikowane przez organizatora, zwane dalej Uczestnikami Konkursu.  

 

4. 

Konkurs przeprowadza Kapituła, której skład powołuje organizator.  

 

5. 

Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, organizowany w ramach 

organizowany w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących  

i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

6. 

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

II. MIEJSCE I CZAS KONKURSU 

 

7. 

Konkurs odbędzie się 19.11.2016 r. w ramach II Jarmarku Pszczelarskiego. 

Miejsce: Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego w Parczewie. 

Każdy uczestnik, który złoży formularz zgłoszeniowy, otrzyma bezpłatne miejsce do 

prezentacji swojego produktu. Wielkość potrzebnego miejsca powinna być uzgodniona  

z Organizatorem. 
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III. ZASADY UCZESTNICTWA 
 

8. 

Uczestnicy Konkursu podpisując zgłoszenie do Konkursu akceptują jego regulamin                

oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Kapituły. 

 

9. 

Do Konkursu zgłaszać można napoje, które nie są dostępne w sprzedaży, z wyjątkiem 

sprzedaży gospodarskiej, na targach produktów regionalnych i podobnych. Wszelkie 

wątpliwości w tym zakresie rozstrzyga Kapituła. 

 

10. 

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane poprzez karty zgłoszeniowe wraz  

z Oświadczeniem, które dostępne będą w siedzibie Organizatora, na jego stronie internetowej 

www.lgdparczew.pl Formularz należy czytelnie wypełnić i dostarczyć osobiście do siedziby 

organizatora konkursu (ul. Harcerska 8, 21 – 200 Parczew) lub za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej lub poczty e-mail (skan) do dnia 17.11.2016 r. do godz. 15.30. 

 

11. 

Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są dostarczyć na miejsce Konkursu 

jedną próbkę napoju dla Kapituły (dla 3 osób wchodzących w skład Kapituły). Do Konkursu 

można zgłosić tylko jeden napój. Dodatkowo należy udostępnić uczestnikom imprezy napój 

zgłoszony do Konkursu do ogólnej degustacji.   

 

 

IV. ZASADY PROCEDOWANIA I WYNIKI 
 

12. 

Obecni na posiedzeniu członkowie Kapituły dokonują degustacji zgłoszonych do Konkursu 

napojów. 

 

13. 

Zwycięzców konkursu wyłania Kapituła wg zasad głosowania przyjętych przez Kapitułę (tj. 

decyzje podejmowane będą zwykłą większością głosów). 

 

14. 

Wyniki Konkursu ogłaszane są przez Przewodniczącego Kapituły lub osobę przez niego 

wyznaczoną w dniu Konkursu. Miejscem ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród (m.in. 

pendrive, gadżety promocyjne, wyroby z miodu.) jest scena Sali Konferencyjnej Urzędu 

Miejskiego w Parczewie.  

 

15. 

Uczestnicy Konkursu ubiegają się o nagrodę główną konkursu oraz o drugie i trzecie miejsce.  

http://www.lgdparczew.pl/
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16. 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Organizator jest uprawniony 

do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. O sprawach nieuregulowanych w niniejszym 

Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

17. 

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. 

Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów. 

18. 

Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej/nagród głównych.  

 

19. 

Nagrodzone i wyróżnione produkty będą bezpłatnie promowane przez LGD „Jagiellońska 

Przystań” poprzez: 

a) Zamieszczenie na stronie internetowej LGD „Jagiellońska Przystań”, 

b) Zamieszczenie w publikacjach wydawanych przez LGD „Jagiellońska Przystań”. 
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Formularz zgłoszeniowy do konkursu  

na Najlepszy Napój Miodowy 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika ___________________________________________ 

 

 

Adres           ____________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Kontaktowy telefon komórkowy _____________________________________ 

 

 

Adres e-mail   ____________________________________________ 

 

 

 

Nazwa zgłaszanego napoju* ____________________________________________ 

 

 

 
Oświadczam, że zgłaszana do konkursu napój jest produktem wytworzonym na bazie wyrobów alkoholowych, 

nabytych w placówkach handlowych, uprawnionych do sprzedaży tychże wyrobów w Polsce lub za granicą. 

Napój ten spełnia warunki określone w regulaminie. 

 

Napój wytworzony został z zachowaniem prawidłowych zasad i warunków do wytwarzania i przechowywania  

produktów spożywczych. Nie zawiera też toksyn lub innych szkodliwych substancji (z wyłączeniem alkoholu).  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu na Najlepszy Napój Miodowy i akceptuję jego 

postanowienia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi  w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) oraz 

postanowienia zawarte w regulaminie konkursu. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie mojego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych podczas 

konkursu na Najlepszy Napój  Miodowy. 

 

 

________________________   ________________________ 

   miejscowość, data       czytelny podpis 

 

 
* - jeśli nazwa napoju o tym nie świadczy prosimy dodatkowo podać jej podstawowe składniki 
 

 


