
Regulamin konkursu na: 

Najlepszy miód oraz na Najbardziej Oryginalny Produkt z Pszczeli  

podczas trwania II edycji Dni Miodu w dniach 24-25 lipca 2021r. 

 

Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury z siedzibą w Barcinie,  

ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin 

     §1 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie najlepszego miodu oraz najbardziej 

oryginalnego produktu pochodzenia pszczelego. 

§2 

Uczestnicy konkursu 

Uczestnikami konkursu mogą być wystawcy, którzy zdecydowali się zaprezentować swoją 

pasiekę/firmę podczas trwania Dni Miodu.  

    §3 

Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz odesłanie jej w zamkniętej kopercie do 

siedziby Miejskiego Domu Kultury w Barcinie, ul. Artylerzystów8, 88-190 Barcin do dnia 20 

czerwca 20201 r.  

2. W konkursie może wziąć udział każdy wystawca obecny podczas trwania   II edycji Dni 

Miodu posiadający w swojej ofercie miód lub oryginalny produkt pszczeli.     

   §4 

Zasady konkursu  

1. Konkurs odbędzie się 25 lipca 2021 r. o godz. 13:00 w Parku Wolności w Barcinie. 

2. Każde ze stoisk biorących udział w konkursach zostanie oznaczone (plakietka 

informująca o zgłoszeniu do konkursów) przez organizatora 

3. Podczas trwania konkursu Jury odwiedzi każde stoisko w celu dokonania oceny 

dokonania oceny zaprezentowanych miodów lub produktów pszczelich w 

kategoriach:  

 

Kategoria 1- MIÓD 

- test talerzyka- przelewanie miodu ze słoiczka na talerzyk (prawdziwy miód przy 

przelewaniu go łyżeczką na talerzbędzie tworzył na jego powierzchni wypukły lej)  

- smak 

- zapach 

- zastosowanie z życiu codziennym 

- zastosowanie w medycynie niekonwencjonalnej 

- sposób zaprezentowania  

Kategoria 2 – PRODUKT 

- ocena wizualna 

- sposób prezentacji 

- zastosowanie w życiu codziennym 



- ewentualny smak 

- zapach  

Organizator zobowiązuje się do zapewnienia akcesoriów (ekologiczne łyżeczki, 

widelce) niezbędnych do degustacji miodu lub najbardziej oryginalnego produktu 

pochodzenia pszczelego. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5. Zakończenie konkursu oraz ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 25 lipca 2021 r. o godzinie 

15:00. 

§ 5 

Ocena potraw 

1. Oceny dokona Jury według kryteriów podanych na karcie oceny stanowiącej 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

2. Kryteria oceny najlepszego miodu to: test talerzyka- przelewanie miodu, barwa 

miodu- w zależności od rodzaju miodu, smak, zapach, sposób prezentacji, 

zastosowanie w życiu codziennym i w medycynie niekonwencjonalnej.  

3. Kryteria oceny najbardziej oryginalnego produktu pszczelego: ocena wizualna, 

sposób prezentacji, zastosowanie w życiu codziennym, smak, zapach.  

4. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

    § 6 

   Nagrody 

W wyniku oceny zostanie wyłoniony zwycięzca w dwóch kategoriach: 

Kategoria 1– MIÓD- Barć - Dni Miodu 2021 r. 

Kategoria 2 – PRODUKT PSZCZELI- Barć- Dni Miodu 2021r. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1.Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych 

osobowych i umieszczenie w materiałach publikowanych przez organizatora zdjęć  

2.Przystąpienie do konkursu oznacza przyjęcie przez uczestnika warunków zawartych w 

niniejszym regulaminie. 

Zapoznałam/em się z Regulaminem i akceptuję podane warunki konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez organizatorów w celach promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2016 r. poz. 922) 

 

………………………………………….. 

(pieczątka i/lub podpis) 

 

 

 

 

 

 


