REGULAMIN konkursu Smakuje dzieciom 2019
I.
Zgłaszanie napojów do konkursu
Do konkursu mogą być zgłaszane wszelkiego rodzaju napoje dostępne na polskim rynku, produkowane w
Polsce lub za granicą, które mogą być serwowane dzieciom.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wycofania produktu z oceny, jeśli Dyrekcja Szkoły wniesie zastrzeżenia
co do składu lub innych cech produktu.
3. Podmiotami zgłaszającymi napoje do konkursu mogą być ich producenci lub działający w ich imieniu
dystrybutorzy.
4. Zgłoszenie napoju do Konkursu należy przesłać mailem (biuro@bikotech.pl) w terminie do 31 lipca 2019 r.
5. Łącznie ze zgłoszeniem napoju należy przesłać jego aktualną wizualizację w odpowiedniej rozdzielczości,
wystarczającej do druku (rozdzielczość 300 dpi) Wizualizacje zwycięskich napojów umieszczone będą m.in. w
Internecie (goodcontest.pl) w serwisie nowoscihandlowe.pl oraz w specjalnych wydaniach czasopism
branżowych.
6. Produkty będą oceniane przez uczniów szkoły podstawowej nr 4 w Żorach dnia 6 września (piątek) 2019r
7. Podmiot zgłaszający powinien przesłać do organizatora na adres: Bikotech sp zoo, ul. Okrężna 3, 44-240
Żory 5 litrów każdego zgłaszanego napoju.
8. Napoje należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie: do godz. 16:00 dnia 30 sierpnia
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II.
Ocena konkursowa
Organizator organizuje ocenę zgłaszanych napojów przez młodych ekspertów – uczniów szkoły podstawowej.
Ocenie będą podlegały walory sensoryczne – napoje serwowane będą w jednorazowych kubeczkach.
Każde dziecko otrzyma jedną piłeczkę, którą będzie mogło zagłosować na wybrany produkt.
Komisja konkursowa zliczy wszystkie oddane głosy.
Produkty, które uzyskały największą liczbę punktów, zostaną nagrodzone medalami.

III.
Nagrody i ogłoszenie wyników
1. Przyznane zostaną medale: I miejsce – medal złoty, II miejsce – medal srebrny i III miejsce – medal brązowy.
2. Informacja o kolejnych miejscach poza medalowymi nie będzie upubliczniona.
3. Wręczenie medali i ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystej Gali Polskiego Kongresu
Napojowego , dnia 25 września br. w Zawierciu.
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IV.
Opłaty i sprawy administracyjne
W konkursie uczestniczą napoje, których producenci wnieśli opłatę w kwocie 250 zł netto (+23%Vat) od
każdego zgłoszonego napoju na konto organizatora, na podstawie otrzymanej faktury proforma.
Organizatorem konkursu jest firma Bikotech sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królewskiej 7 lok. 18 w Raciborzu.
Zgłaszający napój do konkursu czyni to w formie dobrowolnej deklaracji. W przypadku naruszenia regulaminu
lub niedostosowania się do jego wymogów organizator może wycofać napój z Konkursu. W takich przypadkach
opłata nie podlega zwrotowi.
Organizator może odebrać wszelkie prawa do nagrody w każdym momencie w przypadku zatajenia lub
zadeklarowania nieprawdziwych informacji przez Zgłaszającego.
W przypadku zajęcia miejsca medalowego – Zgłaszający otrzymuje prawo do zamieszczania wizualizacji medali
konkursowych SMAKUJE DZIECIOM na wszelkich materiałach reklamowych, bez ponoszenia dodatkowych
kosztów.
Wszelkie sprawy sporne mogą być rozstrzygane polubownie, w tym reklamacje – na piśmie.
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