REGULAMIN KONKURSU
„Polski Smak 2016”

1. Organizatorami konkursu są: Praska Giełda Spożywcza oraz „Magazyn Życie Handlowe”
(zwani dalej Organizatorem).
2. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o tradycyjnych polskich smakach oraz
promocja oryginalnych polskich produktów żywnościowych.
3. Przedmiot konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział wyroby, które są dedykowane do bezpośredniego
spożycia, jak również do dalszego przetworzenia.
Przy ocenie produktów pretendujących do nagrody brane będą następujące kryteria:
 Wierność tradycyjnym recepturom
 Wykorzystanie do produkcji naturalnych polskich surowców
 Atrakcyjność opakowania i nawiązanie do tradycyjnego wzornictwa
 Atrakcyjność produktu w kategoriach handlowych
4. Zasady udziału w konkursie:
 W konkursie mogą wziąć udział produkty, stanowiące ofertę wystawienniczą podczas
targów „Orzeł Dystrybucji FMCG” 25.11.2016 na stadionie PGE Narodowy.
 Każdy Wystawca ma prawo zgłoszenia trzech produktów ze swojej oferty.
 Wystawca zgłasza produkty, przekazując Organizatorowi wypełniony arkusz
zgłoszeniowy (wzór formularza zgłoszeniowego). Dla każdego produktu należy
wypełnić osobny kwestionariusz zgłoszeniowy.
 Zgłoszenie jest odpłatne. Opłata wynosi 100 zł za każdy zgłoszony produkt.
Organizator na dokonaną opłatę wystawi zgłaszającemu fakturę VAT. Ocenie
poddane zostaną wyłącznie produkty, których zgłoszenie zostało opłacone.
 Każdy zgłoszony produkt musi posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa
zezwolenia, stwierdzające dopuszczenie go do obrotu na rynku polskim.
 Jury oceni produkty podczas wizyt na stoiskach podczas tragów „Orzeł Dystrybucji
FMCG” 25.11.2016 w godzinach 09:00 – 12:00. Wystawca jest zobowiązany do
zapewnienia odpowiedniej ekspozycji produktów na swoim stoisku targowym w
sposób umożliwiający Jury jego ocenę.
 Produkty wyróżnione nagrodą „Polski Smak 2016” otrzymują nominację w konkursie
„Teraz Polska”. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Fundacją Polskiego Godła
Promocyjnego, nominowani korzystają z preferencyjnej opłaty zgłoszeniowej,
obniżonej z 4 000 zł na 500 zł przy ubieganiu się o Godło „Teraz Polska”.
 Ceremonia wręczenia nagród „Polski Smak 2016” odbędzie się na scenie głównej
Klubu Biznesu stadionu PGE Narodowy podczas targów „Orzeł Dystrybucji FMCG”,
25/11/2016 godzina 14:30.

 Termin zgłaszania produktów – do dnia 22-11-2016. Produkt zostanie przyjęty do
konkursu po przekazaniu Organizatorowi Formularza zgłoszeniowego drogą emailową na adres: targi@zyciehandlowe.com oraz przesłaniu potwierdzenia zapłaty
opłaty zgłoszeniowej z opisem transakcji: Konkurs – Polski Smak 2016 (nazwa
produktu)
 Opłatę zgłoszeniową należy przekazać na konto współorganizatora konkursu:
Media Direct Sp. z o.o. ul. Młynarska 7; 05-201 Warszawa
Bank PKO Nr konta: 24 1020 1185 0000 4502 0240 9852
 W konkursie wyłonione zostaną 3 równorzędne nagrody – produkty otrzymają tytuł:
„Polski Smak 2016”. Przewidziane są również wyróżnienia – w zależności od opinii
Jurorów.

