REGULAMIN KONKURSU
NAJLEPSZY NA TARGACH – ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
podczas XXXII Barzkowickich Targów Rolnych „AGRO POMERANIA 2019”
1. ORGANIZATOR KONKURSU:
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
2. MIEJSCE KONKURSU:
Barzkowice, powiat stargardzki.
3. TERMIN KONKURSU:
6-7 września 2019 r.
4. CEL KONKURSU:
Wyłonienie Wystawców prezentujących podczas XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO
POMERANIA 2019, zwanych dalej Targami, najsmaczniejsze artykuły spożywcze – potrawy
konkursowe.
5.

KRYTERIA OCENY:

Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa dokona oceny biorąc pod uwagę w szczególności:
1) ogólne cechy artykułu, takie jak smak, zapach, konsystencja, wygląd,
2) tradycyjną recepturę albo nowatorskie połączenie składników,
3) ciekawe, przyciągające wzrok podanie,
4) szczególne elementy dekoracyjne i estetykę podania,
5) oryginalność i pomysłowość receptury.
6. UCZESTNICY KONKURSU:
1) Wystawcy podczas XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2019.
2) W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej ani ich rodzin.
7. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1) Zgłoszenie się do Konkursu przez Wystawcę – poz. 2 Zgłoszenia – umowy.
2) Zaprezentowanie Komisji Konkursowej w dniu 06 września 2019 r. w godzinach 9.00 – 17.00, nie
później niż 07 września 2019 r. do godziny 11.00 na stoisku uczestnika potrawy konkursowej
wraz z przepisem, w ilości pozwalającej na degustację i ocenę przez członków Komisji
Konkursowej.
3) Organizator nie zapewnia urządzeń do podgrzewania lub gotowania.
4) Uczestnicy Konkursu we własnym zakresie przygotowują potrawy konkursowe.
5) Każda potrawa konkursowa może być dowolnie wzbogacona naturalnymi dodatkami
spożywczymi, dekoracjami, opakowaniem itp.
6) Przy ocenie potraw Komisja Konkursowa kierować się będzie kryteriami oceny, o których mowa w
punkcie 5 niniejszego Regulaminu.
8. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
1) Uczestnik Konkursu jest zobowiązany zaprezentować potrawę do degustacji Komisji Konkursowej
na stoisku. Prezentacji dokonują upoważnione przez Wystawcę osoby.
2) Osoba prezentująca zgłoszoną do konkursu potrawę powinna wyczerpująco odpowiedzieć na
pytania Komisji Konkursowej.
3) Jeżeli w terminie, o którym mowa w pkt. 7 ppk. 2 niniejszego Regulaminu na stoisku Wystawcy nie
będzie zgłoszonych artykułów lub osób, o których mowa w pkt. 8 ppkt. 2 i 3, upoważnionych do

ich prezentacji, Komisja Konkursowa nie dokona oceny i wykluczy Wystawcę z Konkursu, bez
obowiązku zwrotu opłaty za udział w Konkursie.
4) W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursy, ma on prawo wzięcia udziału w spotkaniu
wystawców.
9.

LAUREACI:

1) Komisja przyzna dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca w konkursie.
2) Dyplomy zostaną wręczone Laureatom na Scenie Głównej Targów w dniu 07 września 2019 r. ok.
godziny 16:30.
10. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Organizator wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, dalej „RODO”) zamieszczając w § 9 Regulaminu XXXII Barzkowickich Targów Rolnych
AGRO POMERANIA 2019 – DLA WYSTAWCÓW Klauzulę Informacyjną o Przetwarzaniu Danych
Osobowych w ZODR W Barzkowicach.
2) Wystawcy wyrazili zgodę na przetwarzanie przez Organizatora na zasadach określonych
w RODO, ich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych, w związku z organizacją Targów
i niniejszym Konkursem.
3) W związku z ppkt. 1 i 2 Organizator upoważniony jest do zamieszczenia informacji o
nagrodzonych i ich produktach w przestrzeni publicznej oraz w mediach, w tym m.in.
opublikowania na stronie internetowej ZODR w Barzkowicach oraz w Zachodniopomorskim
Magazynie Rolniczym.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1) Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura Targowego pod numerem
telefonu 91 479 40 53, 91 479 40 10, 91 561 37 00 - 02.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu Konkursu.
3) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa
polskiego.

