
REGULAMIN KONKURSU
NA NAJLEPSZY  ROZGRZEWAJĄCY 

PRODUKT ROKU

    WARUNKI OGÓLNE:
1. Organizatorem konkursu jest SOŁTYS oraz  GRUPA PRZYJACIÓŁ          
Sołectwa Zagwiździe.
2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.                                                               
3. W konkursie mogą wziąć  udział wszyscy chętni pełnoletni mieszkańcy gminy 
Murów zwani dalej Uczestnikiem.
4. Uczestnik biorący udział w konkursie musi zapewnić komisję poprzez ustne 
oświadczenie, że produkt przedstawiony do konkursu jest produktem własnym, 
powstałym w warunkach domowych, a nie zakupionym z innego obcego źródła bądź 
pozyskany z produkcji masowej, komercyjnej.
5. Organizacja konkursu ze względu na charakter zabawy, nie wyklucza obecności 
nieletnich pod opieką opiekunów.

     WARUNKI KONKURSU:
1. Konkurs ma za zadanie wyłonić najlepszy produkt rozgrzewający w trzech 
kategoriach:     1. NAJLEPSZA NALEWKA ROKU
                         2. NAJLEPSZE WINO ROKU
                         3. NAJLEPSZA PRZEPALANKA ROKU
2.Uczestnik konkursu zobowiązuje się do przekazania organizatorowi konkursu 
najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym dniem konkursu swoich produktów w 
ilości:  nalewka- min. 0,3 litra
            wino- min. 0,5 litra
            przepalanka- min. 0,3 litra
3. Organizator konkursu zobowiązuje się do przyjęcia i rejestracji przekazanych 
produktów, ponumerowania ich oraz zachowania tajemnicy, a w dniu konkursu 
przygotowania i udostępnienia próbek do degustacji, z zachowaniem wcześniej 
przyjętej poufnej numeracji.
4. Organizator konkursu przygotuje również karty do głosowania, osobne do każdej 
kategorii.
5. Oceniającymi produkty będą obecni pełnoletni goście, którzy otrzymają kartę do 
głosowania i po degustacji wpiszą na odpowiedniej karcie tyko jeden numer zgodny z
oznaczeniem produktu w danej kategorii.
6. Po dokonaniu wyboru przez oceniających, karty zostaną umieszczone w urnach i 
przekazane organizatorowi konkursu, a następnie komisyjnie przeliczone.
7. Produkt, który otrzyma największą liczbę głosów w swojej kategorii otrzyma tytuł:

NAJLEPSZEGO ROZGRZEWAJĄCEGO PRODUKTU ROKU NASZEGO
REGIONU



   WARUNKI KOŃCOWE:
1. Uczestnik konkursu biorąc udział w konkursie jednoznacznie zapoznał się i 
zaakceptował regulamin konkursu ,a w razie niejasności może zwrócić się do 
organizatora w celu otrzymania wyjaśnienia, jednak nie później niż przed 
rozpoczęciem konkursu.
2. W sytuacji spornej ostateczną decyzję podejmuje organizator, a uczestnik konkursu
zobowiązuje się do jej akceptacji.
3. Organizacja konkursu ma charakter zabawy i ma na celu uatrakcyjnić i 
uprzyjemnić życie naszej lokalnej społeczności podczas wspólnej integracji.
4. Organizatorzy konkursu w trakcie jego trwania zapewniają dodatkowe atrakcje z 
myślą o wszystkich obecnych gościach. 


