
 
 

REGULAMIN KONKURSU 
O ZŁOTY MEDAL TARGÓW EKOLOGICZNEGO STYLU ŻYCIA beECO 2019 

 
 

Organizatorem konkursu o Złoty Medal Targów Ekologicznego Stylu Życia beECO 
2019 (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. 

Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych produktów 
ekologicznych i naturalnych prezentowanych podczas VIII edycji Targów 
Ekologicznego Stylu Życia beECO 2019 odbywających się w Łodzi w terminie 

18-20 października 2019. Konkurs służy również promocji zdrowego  
i ekologicznego stylu życia w oparciu o szeroki dostęp do wiedzy na temat 
produktów certyfikowanych i naturalnych wysokiej jakości. 

 
 

 
 
I. Warunki uczestnictwa:  

1. Konkurs adresowany jest do Wystawców VIII edycji Targów Ekologicznego Stylu Życia beECO 2019. 
2. W konkursie mogą uczestniczyć firmy, które poprawnie wypełniły formularz zgłoszeniowy i uregulowały 

należność w wysokości 300 PLN netto (koszty obsługi technicznej konkursu) za każdy zgłoszony produkt. 
Wpłaty należy dokonać na konto Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o. do dnia 16 września 2019  
(PKO Bank Polski SA, Łódź: PKO BP 67 1020 3352 0000 1002 0239 8659) na podstawie otrzymanej faktury. 

3. Do Konkursu można zgłosić tylko te Produkty, które zostaną zaprezentowane na stoisku Wystawcy podczas 
Targów Ekologicznego Stylu Życia beECO 2019. 

4. Produkty do Konkursu mogą zostać zgłoszone przez producentów i dystrybutorów. Nagroda przyznawana 
jest producentowi lub dystrybutorowi występującemu w imieniu producenta. W przypadku, gdy producent 
bierze udział w targach, dystrybutor nie może zgłosić Produktu do Konkursu.  

5. Każdy z Wystawców może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Produktów, jednakże każdy Produkt musi 
zostać zgłoszony na oddzielnym formularzu zgłoszeniowym. 

6. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do: 

 przesłania dokumentacji każdego zgłoszonego Produktu najpóźniej do 16 września  2019 roku (włącznie) 
na adres konkurs@beeco.com.pl  

 przesłania pięciu sztuk Produktu zgłaszanego do Konkursu do siedziby spółki MAKiS najpóźniej  
do 16 września 2019 r. włącznie (jedna sztuka przeznaczona jest do strefy prezentacji produktów 
konkursowych). Dostarczone produkty nie podlegają zwrotowi i zostaną wysłane do członków Jury w 
celu dokonania analizy organoleptycznej. Produkty dostarczone po wyznaczonym terminie tj. po 16 
września 2019 r. mogą zostać wycofane z obrad Jury i nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu. Jeśli 
Wystawca zgłosi produkt do konkursu (dokona zgłoszenia), a nie dostarczy produktu w wyznaczonym 
terminie, nadal jest zobligowany do uregulowania należności za zgłoszenie do konkursu. Produkty należy 
przesłać na adres: MAKiS Sp. z o.o. Dział Imprez Targowych, al. Bandurskiego 7, 94-020, z dopiskiem: 
Konkurs beECO. 
 

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć Produktów w prasie i telewizji 
oraz innych publikacjach, łącznie z wydawnictwami komercyjnymi. 

8. W przypadku nie zgłoszenia do danej kategorii produktów od minimum 3 producentów lub dystrybutorów 
nie zostanie ona brana pod uwagę w konkursie. 

9. Zwycięskie produkty Konkursu w danej kategorii otrzymają Złoty Medal Targów Ekologicznego Stylu Życia 
beECO 2019. 

10. Dokonanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.  
11. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 18 października 2019 r. w Hali Expo-Łódź w Łodzi. 
12. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora MAKiS w celu 

przeprowadzenia konkursu.  Pełna informacja o przysługujących Państwu prawach jest dostępna na stronie 
www.makis.pl/news/show/rodo 
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II. Kategorie 

Podczas zgłaszania produktu do konkursu należy wybrać określoną kategorię, do której zgłaszany jest 
produkt. Jury Konkursu dokona oceny produktów w następujących kategoriach: 
 

I Kategoria: Kosmetyki i artykuły higieniczne 
a) produkt ekologiczny 
b) produkt naturalny 
 
II Kategoria: Środki czystości 
a) produkt ekologiczny 
b) produkt naturalny 
 
III Kategoria: Suplementy Diety 
a) produkt ekologiczny 
b) produkt naturalny 
 

Dla produktów ekologicznych wymagany jest ważny certyfikat potwierdzający ekologiczny skład oraz ekologiczną 
metodę produkcji wydany przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Dla produktów naturalnych przyjmuje się, że 
produkt wykonany jest wyłącznie z naturalnych komponentów (składników, surowców), który nie zawiera dodatku 
syntetycznych substancji chemicznych. 

 
Dodatkowo Jury po dokonaniu oceny wszystkich produktów zgłoszonych do konkursu może przyznać medal lub 
wyróżnienie dla produktu odznaczającego się szczególnymi właściwościami lub walorami i przyznać tytuł: 
 
Produkt innowacyjny  --  produkt, który wyróżnia się jakością, funkcjonalnością, opakowaniem oraz estetyką 

wykonania, a ze względu na swoje właściwości odpowiada potrzebom konsumentów prowadzącym aktywny, zdrowy 

i ekologiczny styl życia. 

 

Produkt hipoalergiczny - produkt nie zawierający barwników, konserwantów, substancji zapachowych, alergenów 

pochodzenia naturalnego ani innych substancji drażniących. Właściwości produktu sprawiają, iż ryzyko wystąpienia 

alergii jest zmniejszone. Produkt musi posiadać aktualny atest (certyfikat) potwierdzający hipoalergiczne właściwości 

produktu wydany przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. 

 

Produkt wegański - Produkt w diecie radykalnego wegetarianizmu, z wykluczeniem każdej postaci mięsa, tłuszczu 

zwierzęcego, jaj i nabiału, a także środki czystości i do pielęgnacji skóry - również pozbawione jakichkolwiek 

składników odzwierzęcych - preferowane będą produkty ze znakowaniem VIVA! Znak ten nie jest koniecznym 

warunkiem, by produkt został wyróżniony.  

 
III. Dokumentacja zgłaszanego Produktu. 

1. Dokumentacja zgłaszanego Produktu musi być przygotowana w języku polskim (w miarę możliwości również 
załączniki, jeśli są w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski) w formie elektronicznej. 
Całość dokumentacji (nie przekraczającej 10 Mb) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: 

konkurs@beeco.com.pl za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zgłoszenia, którego wielkość będzie 
przekraczała 50 Mb dokumentacja powinna zostać dostarczona pocztą tradycyjną na adres MAKiS (Miejska 
Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. al. Bandurskiego 7, 94-020 Łódź, z dopiskiem: Dział Imprez Targowych) na 
nośnikach typu: płyta CD, DVD, karta pamięci, pendrive. 
 

2. Dokumentacja zgłaszanego do Konkursu produktu powinna obejmować:  

 kartę zgłoszenia Produktu wypełnioną komputerowo i kompletnie (wszystkie punkty formularza muszą 
zostać wypełnione) w postaci podpisanego i zeskanowanego dokumentu zapisanego w formacie PDF 
(karty wypełnione odręcznie, lub nieczytelne, w tym nieczytelne nawet po wydrukowaniu NIE BĘDĄ 
PODLEGAĆ OCENIE) 
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 certyfikaty i inne dokumenty odnoszące się do Produktu (dokumenty nieczytelne, w tym nieczytelne 
nawet po wydrukowaniu NIE BĘDĄ PODLEGAĆ OCENIE) 

 zdjęcia produktu, 

 zdjęcie lub plik graficzny opakowania oraz etykiety z opakowania zgłaszanego Produktu 

 prezentację Produktu zgłoszonego do Konkursu w formie opisowej, w formie graficznej lub też w formie 
prezentacji PowerPoint albo w postaci filmu – prezentacja może składać się z max 5 slajdów, a film może 
trwać maksymalnie 1 minutę (plik avi, gif). Każda z tych form powinna stanowić ciekawą i spójną formę 
prezentacji.  

3. Materiały udostępnione Jurorom, stanowiące dokumentację zgłoszonych produktów nie podlegają zwrotowi 
(jedynie w szczególnych przypadkach organizator może przychylić się do zwrotu produktów, ustalenia 
indywidualne). 

 
IV. Jury, terminarz, ocena 

1. Organizatorzy konkursu powołują Jury złożone z reprezentujących wysoki poziom wiedzy i doświadczeń  
w przedmiocie Konkursu, przedstawicieli: środowisk naukowych, jednostek i instytutów certyfikujących, 
stowarzyszeń i organizacji branżowych oraz prasy. 

2. Jury oceniać będzie jakość Produktu na podstawie następujących kryteriów 

 składu oraz surowców wykorzystywanych do produkcji i ich pochodzenia,  

 technologii wytwarzania, 

 opakowania i oznakowania, 

 czytelność i rzetelność informacji dla konsumenta, w tym stosownych informacji znajdujących się na 
etykietach produktu, 

 posiadanych certyfikatów, atestów, znaków towarowych, 

 aspektów etycznych produkcji, 
 walorów użytkowych, 

 innowacyjności. 
3. Każdy Juror posiada pulę punktów (w każdej kategorii 10 punktów x liczba zgłoszonych Produktów)  

i przydziela punkty według własnej wiedzy i uznania. Na jeden Produkt Juror może przyznać maksymalnie 
50% punktów z puli w danej kategorii. Ostateczną ocenę Produktu stanowi suma punktów przyznanych przez 
wszystkich Jurorów danemu Produktowi. 
 

4. Jury Konkursu obraduje w trzech etapach: 
- I etap (ocena formalna) – Wszystkie zgłoszenia zostaną sprawdzone pod względem kompletności 
zgłoszonej dokumentacji. Do II etapu przejdą tylko te zgłoszenia, które otrzymają pozytywną ocenę formalną 
i będą zgodne z zapisem punktów III.1. - III.2 Regulaminu. Decyzje o dyskwalifikacji Produktu ze względów 
formalnych podejmuje Przewodniczący Jury. Po 16 września 2019 nie ma możliwości dosłania lub wymiany 
dokumentów. Ocenie podlegają tylko i wyłącznie dokumenty przesłane i dostarczone do MAKiS najpóźniej 
do dnia 16 września (włącznie). Ze względu na konieczność dotrzymania ustalonych terminów, w przypadku 
stwierdzenia braków formalnych dokumentacji konkursowej, Jury nie przewiduje możliwości ich 
uzupełnienia. Produkt może zostać zdyskwalifikowany po podaniu argumentów, dla których dalsza ocena 
Produktu byłaby niezgodna z zasadami konkursu. Przykład dyskwalifikacji produktu: W kategorii „Produkt 
naturalny” powodem dyskwalifikacji może być skład produktu wskazujący na niezgodność z definicją 
„Produktu naturalnego” zawartą w punkcie II Regulaminu.  
 
- II etap (ocena organoleptyczna Produktów do Konkursu) – Karty zgłoszonych Produktów oraz Produkty 
zgłoszone w Kategoriach I-III zostaną przesłane do wszystkich Jurorów, którzy dokonają oceny produktów. 
Decyzje o zakwalifikowaniu Produktów do III etapu podejmują wspólnie wszyscy Jurorzy na podstawie 
analizy organoleptycznej i przesłanej dokumentacji. W przypadku Produktów spornych decyzja 
podejmowana jest w oparciu o zasadę większości głosów Jurorów biorących udział w dyskusji. Do III Etapu 
konkursu przechodzą wszystkie produkty, które otrzymały pozytywną ocenę w II Etapie konkursu. 
 
- III etap (przyznanie wyróżnień i medali) – członkowie Jury na posiedzeniu podsumują przydzielone punkty 
w poszczególnych kategoriach, dokonają ostatecznej oceny produktów zgłoszonych w Konkursie i podejmą 
decyzję o medalach i wyróżnieniach zgodnie z zasadą podaną w punkcie IV.3. Regulaminu. 



 
5. Terminarz Konkursu: 

 16 września 2019 – ostateczny termin zgłoszenia Produktu do konkursu i dostarczenia produktów do Działu 
Imprez Targowych MAKiS. 

 17 września – 19 września 2019 – I etap – ocena formalna, 

 20 września – wysyłka produktów i dokumentacji do członków Jury, 

 23 września – 14 października 2019 – II etap – analiza organoleptyczna produktów zgłoszonych w Kategorii  
I-III przez członków Jury.  

 18 października 2019 – III etap – obrady Jury, podsumowanie Konkursu i wyłonienie zwycięskich Produktów, 
przyznanie wyróżnień i wręczenie medali (o miejscu i godzinie wręczenia medali Uczestnicy Konkursu 
zostaną poinformowani osobiście przez Organizatora Konkursu). 

6. Jurorzy mogą przyznać maksymalnie 2 medale i 2 wyróżnienia w każdej kategorii dla każdego rodzaju 
produktu. W przypadku gdy w danej kategorii dla danego rodzaju produktu zostanie zgłoszony tylko 1 
produkt Jury nie ma możliwości  przyznania Złotego Medalu. 

7. Jeżeli w danej kategorii dla danego rodzaju produktu zostały zgłoszone minimum 3 produkty Jury MUSI 
przyznać ZŁOTY MEDAL TARGÓW EKOLOGICZNEGO STYLU ŻYCIA beECO 2019 

8. Ocenie Jury podlegają tylko i wyłącznie produkty i ich właściwości, a nie firmy je reprezentujące. 
9. Jurorzy są zobowiązani i podpisują oświadczenie o poufności, praworządności, bezstronności,  niezależności, 

uczciwości (Informacje uzyskane w wyniku uczestnictwa w pracach jury są wykorzystywane przez jurora 
wyłącznie do celów tej komisji, a członek jury działa bezstronnie, uczciwie i rozsądnie. Juror swoje decyzje  
i ustalenia opiera na ustalonej prawdzie obiektywnej).  

10. Wszelkie materiały i działania Jury mają charakter poufny i nie będą udostępniane osobom trzecim. 
 
Dodatkowe informacje w sprawie konkursu: 
 
Dział Imprez Targowych 
Konkurs o Złoty Medal beECO 2019 
Tel. 42 632 69 86 
e-mail: konkurs@beeco.com.pl 
 
 

 
Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. 

al. Bandurskiego 7, 94-020 Łódź 

www.naturafood.pl , www.beeco.com.pl, www.makis.pl 
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