Regulamin Targów Produktów Lokalnych
Ziemi Strzyżowskiej
1. DEFINICJE
Organizator – oznacza organizatora Targów Produktów Lokalnych – Gminę
Strzyżów.
Wystawca – osoba fzycznaa osoba prawna lub inny podmiota któremu Organizator udostępnia miejsce wystawiennicze w ramach Targów Produktów
Lokalnych.
Targi Produktów Lokalnych – targi organizowane przez Organizatora w dniu
25 marca 2018 r. w godz. 9.00-17.00 na Rynku w Strzyżowie.
Produkt lokalny – wyrób lub usługaa która obejmuje wiele dziedzin
wytwórczości ludzkiej (kulinariaa rękodziełoa rzemiosło i działalność
artystycznąa w tym m.in.: wikliniarstwoa bibułkarstwoa bukieciarstwoa hafta
szydełkarstwoa koronkarstwoa rzeźbęa malarstwoa poezjęa wyroby z drewna –
w tym zabawkia wyroby ze sznurkaa wyroby ze słomya szycie strojów
ludowych) związane z terenem ziemi strzyżowskieja stanowiący dla niej
wyróżnik i element charakterystycznya produkowany w sposób niemasowy i
przyjazny dla środowiskaa z surowców lokalnie dostępnycha powszechnie
występujący na terenie ziemi strzyżowskieja przy nikłej znajomości w innych
regionach kraju.
Konkurs – konkurs na najlepszy produkt lokalny ziemi strzyżowskiej; konkurs
przeznaczony wyłącznie dla Wystawców.
Konkurs na najpiękniejszą palmę i pisankę wielkanocną – konkurs
przeznaczony zarówno dla Wystawcówa jak i osób odwiedzających Targi
Produktów Lokalnych.

2. ZASADY UCZESTNICTWA
2.1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
2.1.1.W Targach Produktów Lokalnych mogą wziąć udział lokalni
wytwórcy i producenci (mieszkający i/lub tworzący na terenie
Gminy Strzyżów)a zarówno osoby mające zarejestrowaną
działalnośća jak i osoby działające hobbystyczniea nieprowadzące
działalności (nie czerpią dochodów lub gdy są one nieznaczne)a

np. osoby fzycznea Koła Gospodyń Wiejskicha Kluby Senioraa
Stowarzyszenia Lokalne.
2.1.2.Zgłoszenie uczestnictwa w Targach Produktów Lokalnych należy
dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszego regulaminu.
2.1.3.Formularze zgłoszeniowe są dostępne w Urzędzie Miejskim w
Strzyżowie (ul. Przecławczyka 5a 38-100 Strzyżówa pok. 31 A)
oraz na stronie internetowej Gminy Strzyżów (www.strzyzow.pl)
oraz www.produktylokalne.strzyzow.pl.
2.1.4.Formularze zgłoszeniowe należy złożyć osobiście lub przesłać
listownie na adres Urzędu Miejskiego w Strzyżowiea w terminie
do dnia 21 marca 2018 r. W przypadku formularzy
zgłoszeniowych przesyłanych listownie decyduje data stempla
pocztowego.
2.1.5.Do udziału w Targach produktów
zaproszonych 23 Wystawców.

lokalnych

zostanie

2.1.6.W przypadku liczby zgłoszeń większej niż liczba miejsca o której
mowa w pkt. 2.1.5.a o zakwalifkowaniu do udziału w Targach
Produktów Lokalnych zdecyduje kolejność zgłoszeń.
2.1.7.O zakwalifkowaniu do udziału w Targach Produktów Lokalnych
Wystawcy zostaną poinformowani mailowo i/lub telefonicznie.
2.1.8.Zgłoszenie udziału w Targach Produktów Lokalnych jest
jednoznaczne z udziałem w Konkursiea o którym mowa w pkt. 3.

2.2. KOSZTY UDZIAŁU
2.2.1.Udział w Targach produktów lokalnych jest bezpłatny.

2.3. UDZIAŁ W TARGACH
2.3.1.Organizator
przydziela
powierzchnię
wystawienniczą
uwzględniając życzenia Wystawcy w miarę posiadanych
możliwości i warunków organizacyjno-technicznych.
2.3.2.Wystawca uznajea że wszystkie lokalizacje powierzchni
wystawienniczej mają taką samą wartośća wobec czego
Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany lokalizacji
powierzchni wystawienniczeja co nie rodzi po stronie Wystawcy
jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora.

2.3.3.Wystawca jest zobowiązany zapewnić zagospodarowanie stoiska
najpóźniej na 15 minut przed otwarciem Targów Produktów
Lokalnych.
2.3.4.Wystawca jest zobowiązany zapewnić obsadę stoiskaa która
będzie obecna na stoisku wystawienniczym przez cały czas
otwarcia Targów Produktów Lokalnych dla zwiedzających.
2.3.5.Wystawca ma prawo do reklamowania.
2.3.6.Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania powszechnie
obowiązujących norm i zasad BHPa ppoż. i sanitarnych. Na
terenie Targów Produktów Lokalnych obowiązuje bezwzględny
zakaz używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu.
2.3.7.Wystawca odpowiada za swoje mienie. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności
za
jakikolwiek
ubyteka
uszkodzeniea
zniszczenie mienia przeda po i w trakcie trwania wydarzenia.
2.3.8.Organizator będzie promował Targi Produktów Lokalnych poprzez
reklamę i promocję wydarzenia w mediach (m.in. prasaa Interneta
reklama zewnętrzna).
2.3.9.Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej w
przypadkua gdy Targi produktów lokalnych zostaną odwołane z
tytułu siły wyższeja zdarzeń losowych lub innych okoliczności
niezależnych od woli którejkolwiek ze strona którym nie można
było zapobiec.

3. KONKURS
NA
NAJLEPSZY
STRZYŻOWSKIEJ

PRODUKT

LOKALNY

ZIEMI

3.1. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
3.1.1.Głównym celem Konkursu jest wyłonienie producenta produktu
lokalnegoa którego wyroby mają największy potencjał do
promocji Gminy Strzyżów oraz marki karpackiej.
3.1.2.Konkurs ma także popularyzować produkty lokalne wśród
mieszkańców Gminy Strzyżów oraz służyć budowaniu lokalnej
tożsamości.
3.1.3.Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody – na
zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie – na
przetwarzanie danych osobowycha na przeniesienie praw
autorskich oraz na nieodpłatne wykorzystanie materiałów
zgłoszeniowych nadesłanych lub złożonych u Organizatora przez
uczestników Konkursu dla celów marketingowych Organizatoraa a
także na rozpowszechnianie materiałów zgłoszeniowych poprzez

ich udostępnienie przez Organizatora na stronie internetowej
www.produktylokalne.strzyzow.pl.
3.1.4.Spośród zgłoszonych do Konkursu produktów mieszkańcy Gminy
Strzyżów w drodze głosowania wybiorą najlepszy produkt lokalny
ziemi strzyżowskiej.
3.1.5.Głosowanie będzie odbywać się:
- w dniu 25 marca 2018 r. w godz. 9.00 – 17.00 podczas Targów
Produktów Lokalnycha poprzez wypełnienie Karty do głosowania i
wrzucenie jej do urnya
- w dniach 25 marca 2018 r. od godz. 9:00 do 27 marca 2018 r.
do godz. 23:59 za pośrednictwem strony internetowej
www.produktylokalne.strzyzow.pl; w ciągu doby na daną
kandydaturę będzie możliwe oddanie jednego głosu z jednego
komputera.
3.1.6.Głosy oddane drogą tradycyjną oraz elektroniczną sumują się.
3.1.7.Zwycięzcą Konkursu zostanie producent produktu lokalnegoa
który otrzyma największą liczbę głosów. W przypadku równej
liczby głosówa o wyborze zwycięzcy zadecyduje Burmistrz
Strzyżowa.
3.1.8.Laureaci I– ego miejsca z poprzednich edycji konkursua są
wyłączeni z nagrody w postaci vouchera na wycieczkę
zagraniczną dla dwóch osób.
3.1.9.Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w dniu 28 marca 2018 r.
na stronie internetowej www.produktylokalne.strzyzow.pl oraz
www.strzyzow.pl.

3.2. NAGRODA
3.2.1.Zwycięzca głosowania otrzyma nagrodę w postaci vouchera na
wycieczkę zagraniczną dla dwóch osób.

4. KONKURS

NA

NAJPIĘKNIEJSZĄ

PALMĘ

I

PISANKĘ

WIELKANOCNĄ
4.1. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
4.1.1.W trakcie trwania Targów odbędzie się Konkurs na najpiękniejszą
palmę i pisankę wielkanocną.
4.1.2.Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do dzieci i
młodzieży szkolnej oraz do osób dorosłych; zarówno do twórców
indywidualnycha jak i do grup zorganizowanych. Prace zespołowe

są dopuszczalne
wielkanocnej.

jedynie

w

przypadku

kategorii

palmy

4.1.3.Do udziału w Konkursie na najpiękniejszą palmę i pisankę
wielkanocną będą kwalifkowane tylko prace wykonane
własnoręcznie.
4.1.4.Prace należy dostarczyć Organizatorowi w nieprzekraczalnym
terminie do 25 marca 2018 r. do godz. 10.30 do miejsca
odbywania się Targów.
4.1.5.Prace powinny być opatrzone danymi osobowymi wykonawcy:
imięa nazwiskoa wieka adresa tel. kontaktowy. W przypadku prac
zespołowych należy podać dane przedstawiciela.
4.1.6.Rozstrzygnięcie konkursu z uroczystym wręczeniem nagród
nastąpi podczas Targów Produktów Lokalnycha tj. w dniu 25
marca 2018 r. o godz. 16.00.
4.1.7.Oceny prac dokona powołana przez Organizatora 3 osobowa
komisja konkursowa. Jury oceniać będzie prace pod względem
wartości artystyczneja jakości wykonaniaa wierności tradycjom
polskim. Decyzja Jury jest ostateczna i nie będzie podlegać
weryfkacji.
4.1.8.Z chwilą wręczenia nagród zwycięzcom dzieła konkursowe
przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega
sobie prawo do publikowania zdjęć przekazanych prac w celu
popularyzacji konkursu.

4.2. NAGRODY
4.2.1.Nagrody rzeczowe zostaną przyznane w dwóch kategoriach:
dzieci i młodzież szkolnaa osoby dorosłe.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Wystawcy i uczestnicy Konkursu na najpiękniejszą palmę i pisankę
wielkanocną zobowiązani
niniejszego Regulaminu.

są

do

przestrzegania

postanowień

5.2. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Wystawca ponosi
odpowiedzialność za wszystkie szkody oraz straty Organizatora i
osób trzecich.

5.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje
Organizator.

5.4. Przyjęcie niniejszego Regulaminu następuje z chwilą złożenia przez
Wystawcę formularza zgłoszeniowego oraz zgłoszenia prac do
Konkursu na najpiękniejszą palmę i pisankę wielkanocną (jeśli
zgłoszenie ma miejsce).

Załącznik nr 1 do Regulamin Targów produktów lokalny ziemi strzyżowskiej
Strzyżówa dnia …………………..
……….

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do udziału w Targach produktów lokalnych
organizowanych przez Gminę Strzyżów 25 marca 2018 r. w godz. 9.00-17.00
MIEJSCE: Rynek w Strzyżowie
WSTĘP: wolny
DANE PRODUCENTA:
1. Imię i nazwisko/Nazwa Producenta

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
2. Adres:
kod:

.................................................................

...........................
miejscowość:

...............................................................................

....................
ul.:

...............................................................................

....................
nr tel.:
...................................................................................................
fax*:
...................................................................................................
adrese-mail*:
...................................................................................................
adres strony www*:
...................................................................................................
3. Forma prawna*:
...................................................................................................
4. Nr NIP*:
...................................................................................................
Nr REGON*:
............................................................................................
5. Branża

(nazwa

wg

PKD)*:

...................................................................................................
6. Data

rozpoczęcia

działalności

gospodarczej

lub

zawodowej

……………………………..……………….
7. Imięa nazwiskoa nr tel. osoby do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
* jeśli istnieje/jeśli został nadany

INFORMACJE NT. ZGŁASZANEGOPRODUKTU/USŁUGI:
PRODUKT
Nazwa produktu:
...................................................................................................
Data wprowadzenia produktu na
rynek: ........................................................................................
Miejsce wytwarzania produktu:
...................................................................................................
Gdzie można kupić produkt?:
...................................................................................................
Krótka charakterystyka produktu:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
USŁUGA
Nazwa usługi:
...................................................................................................
Data wprowadzenia usługi na
rynek: ..............................................................................................
Miejsce świadczenia usługi:
...................................................................................................
Krótka charakterystyka usługi:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a uzyskaniem Certyfkatuu
uprawniającego do używania Znaku Produktu Lokalnego „Wykonano
w Strzyżowie”? ……………………………………………………….
WAŻNE! Do wniosku można dołączyć dokumentację fotografczną zgłaszanego
produktu/usługi.

..................................................
(Dataa czytelny podpis Uczestnika)

