
 

 

 
 
 
 
 

REGULAMIN 
Konkurs odbędzie się w środę 26 sierpnia 2021 roku  o godz. 10.oo w restauracji MoonSfera, 

przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie. 
 

I. Zgłaszanie produktów do konkursu 
1. Do konkursu mogą być zgłaszane wszelakiego rodzaju produkty spożywcze produkowane w kraju lub za granicą, jednak 

muszą być dystrybuowane na terenie Polski. 
2. Produkty zgłaszane do konkursu nie mogą mieć w swoim składzie żadnych składników pochodzących od zwierząt ani 

pochodzenia zwierzęcego. 
3. Podmiotami zgłaszającymi produkty do Konkursu mogą być ich producenci lub działający w ich imieniu  dystrybutorzy. 
4. Podczas zgłaszania do konkursu należy zadeklarować w jakiej kategorii dany produkt ma być oceniany.  Formularz 

zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.goodcontest.pl 
5. Zgłoszenie do Konkursu należy przesłać mailem: biuro@bikotech.pl w terminie do końca lipca br 
6. Łącznie ze zgłoszeniem produktu należy przesłać jego aktualną wizualizację. 
7. Podmiot zgłaszający powinien dostarczyć do organizatora dany produkt w ilości minimum 250 gram. 
8. Produkty należy dostarczyć bezpośrednio do Restauracji Moonsfera w nieprzekraczalnym terminie: do godz. 18:00 dnia 

25 sierpnia (środa) 2021. 

 
II. Kategorie GOOD VEGE 2021: 

 

A. abc kucharza 
B. Wege obiad 
C. zdrowa przekąska 

D. na kanapkę 
E. roślinne orzeźwienie 

F. roślinna porcja energii 
G. roślinny deser 
H. wege na słodko 
I. czysta etykieta 

 
III. Ocena sensoryczna  

1. Planuje się powołanie zespołów jurorskich, oceniających poszczególne kategorie konkursowe. 
2. Członkami zespołów jurorskich będą profesjonalnie przygotowani kucharze, rekomendowani przez 

Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni. 
3. Ocenie będą podlegały walory smakowe oraz ogólne wrażenia dotyczące każdego z ocenianych 

produktów. 
4. Nad organizacją / rekrutacją sędziów i przebiegiem Konkursu czuwa Przewodniczący Jury. 

 

IV. Nagrody i ogłoszenie wyników 
1. W każdej kategorii konkursowej planowane jest przyznanie medali: I miejsce – medal złoty, II miejsce – 

medal srebrny i III miejsce – medal brązowy. 
2. W przypadku gdy do danej kategorii zgłoszonych będzie pięć lub mniej produktów, wówczas w tej 

kategorii będzie przyznany tylko medal złoty.  
3. Informacja o kolejnych miejscach poza medalowymi nie będzie upubliczniona. 
4. Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 27 sierpnia 2021 w Internecie a medale zostaną przesłane do 

zwycięzców pocztą. 
 

V. Opłaty i sprawy administracyjne 
1. W konkursie uczestniczą produkty, których producenci wnieśli opłatę w kwocie 300 zł netto 

(+23%Vat) od każdego zgłoszonego produktu w danej kategorii na konto organizatora, na podstawie 
otrzymanej faktury proforma. 

2. Organizatorem konkursu jest firma Bikotech sp.z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 29 w Żorach 
3. Zgłaszający produkt do konkursu czyni to w formie dobrowolnej deklaracji. W przypadku naruszenia 

regulaminu lub niedostosowania się do jego wymogów organizator może wycofać produkt z Konkursu. 
W takich przypadkach opłata nie podlega zwrotowi. 

4. Organizator może odebrać wszelkie prawa do nagrody  w każdym momencie w przypadku  zatajenia 
lub  zadeklarowania nieprawdziwych informacji przez Zgłaszającego. 

5. W przypadku zajęcia miejsca medalowego – Zgłaszający otrzymuje prawo do zamieszczania 
wizualizacji medali konkursowych GOOD VEGE na wszelkich materiałach reklamowych, bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów. 

6. Wszelkie sprawy sporne mogą być rozstrzygane polubownie, w tym reklamacje – na piśmie. 
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