
REGULAMIN
 

Konkursu MAZOWSZE OD KUCHNI  
na najlepszy produkt roku 2017

 

§ 1.
Postanowienia ogólne

1.     Organizatorem Konkursu MAZOWSZE OD KUCHNI jest Tygodnik Mazowieckie TO i OWO. 
Konkurs adresowany jest do  osób fizycznych, rolników, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, gospodarstw
agroturystycznych, małych lokalnych wytwórców.

  
2.     Celem Konkursu jest promocja najlepszych, najsmaczniejszych, najzdrowszych produktów żywnościowych.

Konkurs  ma  za  zadanie  wyłonienie  i  nagrodzenie  producentów  wyróżniających  się  wysoką  jakością
produkcji,  kultywowaniem  i  popularyzowaniem mazowieckiej  tradycji  kulinarnej,  a  także  oryginalnością  
w podejściu do tematu żywności i innowacyjności przetwórstwa.

3.     Przez  „produkt”  rozumie  się  wyroby,  przetwory  oraz  surowce,  które  mogą  być  przeznaczone  do
bezpośredniego spożycia (bez potrzeby obróbki cieplnej).

 
§ 2.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.     W  Konkursie  mogą  wziąć  udział:  osoby  fizyczne,  koła  gospodyń  wiejskich,  szkoły,  stowarzyszenia,
gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, małe lokalne firmy, itp.

   
2.     Główna siedziba producenta i miejsce wytwarzania produktu musi znajdować się na terenie Województwa

Mazowieckiego.  Produkty  zgłoszone  do  Konkursu  muszą  być  wytwarzane  głównie  z  surowców
pozyskiwanych na Mazowszu.

3.     Warunki  udziału  oraz  formularz  zgłoszeniowy  do  Konkursu  zawarte  są  w  Regulaminie,  dostępnym
u organizatora Konkursu na stronie: www.jarmark24.pl/mazowsze-od-kuchni

4.     Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  podpisanie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych
w zakresie określonym w oświadczeniu będącym częścią formularza zgłoszeniowego.

 
§ 3.

Zgłoszenia do Konkursu

1.     Zgłoszenie produktu do Konkursu polega na przesłaniu pocztą elektroniczną wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, na adres e-mail: 
konkurs@tio.com.pl 
lub osobiście w dniu konkursu do godz. 11.00 - Wola Kiełpińska 6, 05-140 Serock.

2.    Produkty przyjmowane będą wyłącznie w dniu konkursu w godzinach 9.00 – 11.00, - Wola Kiełpińska 6,  
       05-140 Serock.
2.    Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić kilka produktów.
3.    Zgłoszenia niekompletne oraz nadesłane po terminie nie będą uwzględniane w Konkursie.
 

 
§ 4.

 
Kategorie

1.     Konkurs jest organizowany w następujących kategoriach produktów:

1) PROSTO Z PIECA - wyroby piekarnicze i cukiernicze,
2) SŁOIKI NIE TYLKO NA ZIMĘ - przetwory owocowe, warzywne, mięsne i inne,
3) SWOJSKIE NAPITKI - nalewki, nastojki, miody i wina. 



§ 5.

Rozstrzygnięcie Konkursu

1.    Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 3 września 2017 r. podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, w której 
skład wchodzą pracownicy wydawnictwa oraz instytucji zewnętrznych.

3.   Członkowie Komisji będą oceniać produkty na Karcie Oceny Produktów, której wzór stanowi załącznik do
Regulaminu.

4.   O wynikach pracy Komisji laureaci zostaną poinformowani w dniu 3 września 2017r.

5.  Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie www.jarmark24.pl/mazowsze-od-kuchni
 

                                                                                                     
§ 6.

Finał Konkursu

1.      W z każdej kategorii nagrodzone zostaną trzy produkty (nagroda I, II, III).
2.      W szczególnych przypadkach Komisja Konkursu może przyznać nagrody specjalne oraz wyróżnienia.
3.      Laureaci Konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrodę rzeczową.
4.     Nagrody we wszystkich kategoriach Konkursu wręczone zostaną laureatom Konkursu podczas uroczystości,

która odbędzie się 3 września 2017 r.

Załączniki:
 Formularz zgłoszenia do Konkursu,
 Wzór karty oceny produktów.


