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1. Nazwa Produktu 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Nazwa i adres producenta Produktu (zgodnie z etykietą) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. Nazwa i adres dystrybutora Produktu (jeśli jest zgłaszającym) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
4. Kategoria Produktu (wymagana jest zgodność z definicjami zamieszczonymi w Regulaminie Konkursu): 

 
PROSIMY ZAZNACZYĆ KATEGORIĘ PRODUKTU – BRAK ZAZNACZENIA DYSKWALIFIKUJE KARTĘ 

ZGŁOSZENIA PRODUKTU 
 

I Kategoria: 
Kosmetyki i artykuły higieniczne 
 produkt ekologiczny 
 Produkt naturalny 

  
 

II Kategoria: 
Środki Czystości 
 produkt ekologiczny 
 produkt naturalny 
 

III Kategoria: 
Suplementy diety 
 produkt ekologiczny 
 Produkt naturalny 

  

IV Kategoria: 
Akcesoria codziennego użytku 
Rodzaj produktu (co to jest):  
 
………….………………………………………………

 
5. Skład produktu (prosimy wymienić wszystkie składniki zgodnie z etykietą) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 



6. Pochodzenie surowców wykorzystanych do produkcji (w miarę możliwości prosimy o podanie kraju 
pochodzenia surowców wraz z certyfikatem) 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
7. Posiadane certyfikaty, atesty, znaki towarowe (tylko załączone kserokopie dokumentów będą 

uwzględniane podczas oceny) 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
Do zgłoszenia należy dołączyć: 

MSDS – karta charakterystyki produktu w przypadku kosmetyków i artykułów higienicznych 

SDS - karta charakterystyki produktu w przypadku środków chemii gospodarczej (środków czystości) 

INCI – skład produktu na etykiecie wraz ze zdjęciem opakowania z przodu i z tyłu 

 

 

 

    __________________________   _______________________________ 

data                   pieczątka i podpis osoby  

             zgłaszającej Produkt do konkursu 

 
 
1. Formularz prosimy wypełnić KOMPUTEROWO (formularze wypełnione odręcznie nie będą oceniane); 
2. Wszystkie pola formularza muszą być wypełnione, żeby produkt został zakwalifikowany do oceny; 
3. Formularz prosimy wypełnić i  podpisać, a następnie zeskanować i zapisać plik w wersji elektronicznej w formacie PDF. 
4. Skan formularza musi zostać zapisany w formacie PDF (Formularze zapisane w programach graficznych, tj. pliki z rozszerzeniem 

np. JPG, BMP, nie będą poddane ocenie); 
5. Wszelkie załączniki również muszą być zapisane w formacie PDF  
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu (MAKiS). Państwa dane będą przekazane 

Komisji Konkursowej w celu dokonania weryfikacji. Informacja o przysługujących Państwu prawach dostępna jest na stronie   
www.makis.pl/news/show/rodo 


