REGULAMIN KONKURSU NA NAJSMACZNIEJSZE PIEROGI
ORGANIZOWANEGO W RAMACH XV FESTIWALU PIEROGÓW
W KRAKOWIE
KRAKÓW 11-12-13-14-15 SIERPNIA 2017 r.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
I.1. Nazwa Konkursu
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Konkurs na najsmaczniejsze pierogi”
(„Konkurs”).
I.2. Organizator Konkursu
Konkurs organizowany jest przez Krakowską Kongregację Kupiecką z siedzibą w
Krakowie 31-131, ul. Garbarska 14 i Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w
Krakowie 30-311, ul. Wygrana 2 („Organizator”).
I.3. Czas i miejsce Konkursu
Konkurs będzie prowadzony w dniach 11-15 sierpnia 2017 r. w ramach XV Festiwalu
Pierogów, na Małym Rynku w Krakowie („Festiwal Pierogów”).
I.4. Nadzór nad przebiegiem Konkursu
Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
II.1. Uczestnicy Konkursu
Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie podmioty gospodarcze prowadzące działalność
gastronomiczną i posiadające lokale gastronomiczne, w których podają ręcznie klejone
pierogi własnego wyrobu. („Uczestnicy Konkursu”).
II.2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie
Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane będą od 03 do 07 lipca 2017 r.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i osobiste złożenie go w
siedzibie Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej przy ul. Garbarskiej 14 w Krakowie.
Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację Regulaminu Konkursu. Ze
względu na ograniczoną ilość stoisk o przyjęciu zgłoszeń decyduje kolejność ich złożenia.
Uczestnik Konkursu, który po dokonaniu zgłoszenia wycofa się z udziału w Konkursie
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Organizatora solidarnie kary regulaminowej w
wysokości 4.000,00 zł brutto.
II.3. Zgoda na przetwarzanie danych
Zgłaszając się do Konkursu Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora podanych danych osobowych w celu realizacji Konkursu.
II.4. Asortyment
Uczestnicy Konkursu mogą serwować tylko i wyłącznie pierogi.
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II.5.1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do utrzymania czystości na stoisku, w którym
prezentują swoje wyroby.
II.5.2. Uczestnik zobowiązany jest do utrzymania porządku z tyłu kiosku.
II.5.3. Organizator nie zezwala na montowanie cenników i reklam typu KFC lub McDonald
oraz WINER-ów i żadnych innych reklam (np. na lodówkach).
II.5.4. Uczestnik Konkursu ma obowiązek pod rygorem odrzucenia zgłoszenia przedstawić
umowę z Firmą wywożącą tłuszcz (jeżeli będzie go używał).
II.6. Uczestnik Konkursu do dnia 10 lipca 2017 r. wpłaci opłatę za korzystanie ze stoiska w
kwocie 4.500,00 zł netto + 23% VAT (słownie złotych: cztery tysiące pięćset 00/100 +
23% VAT) na konto bankowe Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w Alior Bank
71249000050000450088674463 oraz dokona wpłaty kaucji w wysokości 400,00 zł brutto
(słownie złotych: czterysta 00/100). Kwota ta stanowi zabezpieczenie ewentualnych
kosztów sprzątania i remontu stoiska w sytuacji naruszenia warunków Regulaminu
Konkursu na terenie Festiwalu.
Powyższa kwota jest kaucją i nie podlega oprocentowaniu natomiast zostanie zwrócona
Uczestnikowi Konkursu w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia Festiwalu
Pierogów po potrąceniu ewentualnych kosztów wynikających z rozliczenia pod
warunkiem zdania stoiska za pomocą protokołu, organizatorowi po zakończeniu
Festiwalu.
Nie wniesienie opłat w terminie uważane będzie za wycofanie się z uczestnictwa
w Festiwalu Pierogów (Konkursu). Jako uczestnik będzie wpisany pierwszy z listy
rezerwowej.
II.7. Organizator zapewnia podłączenie do rozdzielni NN; przedłużacza Uczestnika (10 mb) z
zabezpieczeniem 16 A. Moc pobrana przez Uczestnika nie może przekraczać 8,0 kW.
Uczestnik po trzykrotnym wezwaniu przez Organizatora do zaniechania naruszeń w
zakresie przekroczeń poboru mocy, zostanie odłączony od źródła zasilania bez prawa
ponownego przyłącza. Uczestnik w związku z okolicznością odłączenia od sieci zrzeka
się prawa do dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów w związku z udziałem w
Festiwalu Pierogów. Istnieje możliwość zwiększenia mocy za dodatkową opłatą.
Organizator nie zezwala na produkcję poza obrębem stoiska pod rygorem odłączenia od
źródła zasilania.
II.8. Uczestnicy Konkursu nie będą mieli prawa wjazdu i postoju pojazdami na terenie
Małego Rynku w Krakowie przez cały czas trwania Festiwalu Pierogów, a ewentualny
wjazd i postój przez Uczestników pojazdami na teren Małego Rynku będzie odbywać się
na obowiązujących tam zasadach ruchu drogowego określonych przez Zarządcę terenu, tj.
ZIKIT w Krakowie. Wszelkie konsekwencje niezastosowania się przez Uczestników
Konkursu do zasad ruchu drogowego, w tym finansowe i karnoadministracyjne, będą
ponosić Uczestnicy Konkursu we własnym zakresie i na własny koszt.
II.9. Organizator postanawia, że jeśli dany Uczestnik Konkursu naruszy w jakikolwiek
sposób niniejszy „Regulamin” lub dobre zwyczaje kupieckie, Organizator będzie
uprawniony do odrzucenia zgłoszenia tego Uczestnika do udziału w Festiwalu Pierogów
organizowanym w roku kolejnym, po odbyciu konkursu, w którym Uczestnik brał udział.
II.10. Odrzucenie.- Organizator, mimo wpływu oferty w terminie oraz zgodnie z kolejnością
zgłoszeń, odrzuci ofertę złożoną w przypadku naruszenia Regulaminu na zasadach
określonych w pkt II. 8 i II.9.
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III. PRZEBIEG KONKURSU
III.1. Kategorie konkursowe
Konkurs zostanie przeprowadzony dwutorowo: trzeciego dnia Festiwalu Pierogów
(13 sierpnia 2017 roku) na najsmaczniejsze pierogi będzie mogła zagłosować każda
osoba, która wypełni Kupon Konkursowy („Kupon Konkursowy”) i pozostawi
wypełniony w urnie na stoisku Uczestnika Konkursu („Konkurs Publiczności”).
Drugiego dnia Festiwalu Pierogów (12 sierpnia 2017 roku) najlepsze pierogi serwowane
przez Uczestników Konkursu wybierze Jury konkursowe („Jury”) - („Konkurs Jury”).
III.2. Laureaci
Laureatem Publiczności, wyłonionym w dniu 13 sierpnia 2017 roku, zostanie uczestnik
Konkursu, serwujący pierogi, które otrzymają najwięcej głosów oddanych na Kuponach
Konkursowych, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie III.4 Regulaminu („Laureat
Publiczności”).
Laureatem Jury, wyłonionym w dniu 12 sierpnia 2017 roku, zostanie Uczestnik Konkursu,
serwujący pierogi, które zyskają największe uznanie członków Jury, głosujących zgodnie
z zasadami określonymi w punkcie III.5 Regulaminu („Laureat Jury”).
III.3. Serwowanie potraw
W dniu 13 sierpnia 2017 roku, do Konkursu Publiczności, każdy Uczestnik Konkursu
zgłasza 1 (jeden) rodzaj pierogów. Informację o pierogach zgłoszonych do Konkursu
Publiczności Uczestnik Konkursu zobowiązany jest umieścić w widocznym miejscu przy
swoim stoisku. Porcja degustacyjna pierogów zgłoszonych do Konkursu Publiczności
musi składać się co najmniej z 4 pierogów, a jej cena nie może przekroczyć kwoty 5,00 zł.
W dniu 12 sierpnia 2017 roku, do Konkursu Jury, każdy Uczestnik Konkursu
zobowiązany jest przygotować porcje degustacyjne 1 (jednego) rodzaju pierogów.
Kolejność przynoszenia pierogów członkom Jury przez Uczestników Konkursu zostanie
ustalona drogą losowania, a każdy Uczestnik Konkursu otrzyma od Organizatora swój
numer. Porcje degustacyjne dla członków Jury przynoszone będą w neutralne miejsce
wskazane przez Organizatora, skąd osoba oddelegowana przez Organizatora będzie je
dostarczać do miejsca obrad Jury. Porcje degustacyjne serwowane członkom Jury zostaną
przez Organizatora oznaczone wylosowanymi wcześniej numerami w celu
uniemożliwienia rozpoznania, od którego Uczestnika Konkursu pochodzą. W przypadku,
gdy któryś z Uczestników Konkursu sprawi, że członkowie Jury będą mogli
zidentyfikować, od kogo dana porcja degustowana pochodzi, zostanie wykluczony z
Konkursu.
III.4. Głosowanie Publiczności.
W głosowaniu Publiczności liczone będą tylko głosy oddane czytelnie i na kompletnie
wypełnionych, oryginalnych Kuponach Konkursowych, posiadających pieczątkę
Organizatora na odwrocie, złożonych w dniu 13 sierpnia 2017 roku do godziny 18.00 do
znajdujących się urn na stoiskach Uczestników. Kupony będą dostępne w namiocie
Organizatora w dniu 13 sierpnia 2017 roku od godziny 11.00.
Każda osoba głosująca („Osoba Głosująca”), wypełniając kupon, zgadza się na
przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora na potrzeby realizacji Konkursu.
Wypełniając kupon Osoba Głosująca wpisuje hasło, które jej zdaniem najlepiej promuje
pierogi, na które oddała głos. Oświadczenie o zgodzie Osoby Głosującej na przetwarzanie
jej danych osobowych będzie zamieszczone na Kuponie Konkursowym.
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Osobami Głosującymi nie mogą być przedstawiciele Organizatora i członkowie ich
rodzin, a także przedstawiciele Uczestników Konkursu i członkowie ich rodzin.
Ocena w Konkursie Publiczności ma być oceną obiektywną klientów. W związku z tym
zakazuje się podejmowania działań w zakresie reklamy poszczególnych wystawców w
szczególności rozdawania ulotek i namawiania do odwiedzania stoiska i głosowania w
Konkursie Publiczności poprzez akwizycję prowadzoną przez personel wystawcy poza
stoiskiem.
III.5. Głosowanie Jury
Jury zostanie powołane przez Organizatora. Degustacja pierogów konkursowych przez
członków Jury, posługujących się specjalnymi identyfikatorami wydanymi przez
Organizatora, odbywać się będzie w dniu 12 sierpnia 2017 roku od godziny 12.00.
Członkowie Jury będą oceniać pierogi, przyznając im punkty w skali od 1 do 10, gdzie
1 jest oceną najniższą, a 10 najwyższą.
Pierogi dla Jury winny być podane z pojemników, z których wydawane są klientom;
w innym przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia do Konkursu.
IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
IV.1. Wybór Laureata Publiczności
Laureat Publiczności wyłoniony zostanie w dniu 13 sierpnia 2017 roku po zliczeniu przez
Organizatora głosów oddanych przez Publiczność na pierogi serwowane przez
Uczestników Konkursu. Laureatem Publiczności zostanie Uczestnik Konkursu, na którego
pierogi Publiczność odda największą liczbę głosów. Za ważne uznaje się głosy oddane na
oryginalnych, czytelnie i kompletnie wypełnionych kuponach, złożonych w miejscu i
terminie określonych w punkcie III.4. Regulaminu, wskazujących Uczestnika Konkursu i
serwowane przez niego pierogi. W przypadku tej samej liczby głosów o wyższym miejscu
decyduje losowanie.
IV.2. Wybór Laureata Jury
Laureat Jury zostanie wyłoniony w dniu 12 sierpnia 2017 roku po zsumowaniu głosów
oddanych przez wszystkich członków Jury biorących udział w głosowaniu. W przypadku
tej samej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje głos Przewodniczącego Jury.
Podczas prac Jury obecna będzie osoba oddelegowana przez Organizatora, która będzie
protokołować przebieg głosowania członków Jury.
Z przebiegu obrad Jury zostanie sporządzony protokół, do którego załącznikami będą
karty z zapisem głosowania na poszczególne dania serwowane przez Uczestników
Konkursu. Protokół podpisują wszyscy członkowie Jury uczestniczący w głosowaniu.
IV. 3. Ogłoszenie Laureata Publiczności
Ogłoszenie Laureata Publiczności nastąpi w dniu 14 sierpnia 2017 roku ze sceny,
o godzinie 12.00.
IV.4. Ogłoszenie Laureata Jury
Ogłoszenie Laureata Jury nastąpi w dniu 14 sierpnia 2017 roku ze sceny, o godzinie
12.00.
V. NAGRODY
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V.1. Nagrody w Konkursie
Nagrodami w Konkursie będą:
* dla Laureata Publiczności - przechodnia statuetka Kazimierza Wielkiego oraz
okolicznościowy dyplom plus nagroda Prezydenta Miasta Krakowa,
* dla Laureata Jury - przechodnia statuetka św. Jacka z Pierogami oraz okolicznościowy
dyplom plus nagroda Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej – sprzęt RTV – AGD.
V.2. Wręczenie nagród w Konkursie
Wręczenia nagrody Laureatowi Publiczności dokona przedstawiciel Organizatora w dniu
14 sierpnia 2017 roku zaraz po ogłoszeniu wyników.
Wręczenia nagrody Laureatowi Jury dokona Przewodniczący Jury w dniu 14 sierpnia
2017 roku zaraz po ogłoszeniu wyników.
V.3. Uprawnienia Laureatów
Laureaci Konkursu staną się posiadaczami przechodnich statuetek wskazanych w punkcie
V.1. Regulaminu na okres jednego roku od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
V.4. Nagrody dla głosujących
W dniu 14 sierpnia 2017 roku, po ogłoszeniu wyników Jury dokona wyboru
najciekawszych haseł ułożonych przez osoby głosujące na Kuponach Konkursowych.
Autorzy 3 najciekawszych haseł otrzymają nagrodę. Nazwiska autorów najciekawszych
haseł zostaną wyczytane ze sceny w dniu 14 sierpnia 2017 roku po ich wyborze przez
Jury. Warunkiem odebrania nagrody przez nagrodzoną Osobę Głosującą będzie okazanie
dokumentu tożsamości. W przypadku, gdy nagrodzona Osoba Głosująca podczas
rozstrzygnięcia nie będzie obecna w miejscu Festiwalu Pierogów, będzie mogła odebrać
nagrodę w siedzibie Organizatora (adres: Krakowska Kongregacja Kupiecka, 31-131
Kraków, ul. Garbarska 14), w terminie do 15 września 2017 roku. Przekazanie nagród
nastąpi za pomocą protokołów zdawczo-odbiorczych.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
VI.1. Publikacja Regulaminu
Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora:
www.kongregacja.pl, a także będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Konkursu w
biurze Organizatora przy ul. Garbarskiej 14 w Krakowie.
VI.2. Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje na temat Konkursu udzielane są w siedzibie Organizatora oraz
telefonicznie pod numerem 12 421 24 42.
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