
REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY PRODUKT KARPIOWY ORAZ 
KOKURSU NA NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI - III KARP FESTIWALWROCŁAW 2007 
 
1. W konkursie mogą wziąć udział firmy będące producentami, lub bezpośrednimi 
importerami szeroko rozumianego sprzętu karpiowego. 
2. Każda Firma może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa produkty. 
3. Produkty te biorą udział w obydwu konkursach. 
4. Zgłoszone produkty muszą być wyeksponowane i opisane w sposób umożliwiający łatwą 
identyfikację dla widzów. Wywieszka powinna zawierać nazwę i podstawowe cechy 
produktu. 
5. W konkurcie na NAJLEPSZY PRODUKT KARPIOWY głosują sami wystawcy. 
6. Każdy wystawca w piątek 09.03.2007 otrzyma kartę do głosowania z nazwą swojej Firmy i 
listą wszystkich wystawionych do oceny produktów. 
7. Głosowanie odbywa się  do godziny 12 w sobotę 10.03.2007 
8. Głosowanie polega na wybraniu trzech produktów z listy i przydzieleniu odpowiednio 3,2 i 
1 punktu. 
9. NIEDOZWOLONE JEST GŁOSOWANIE NA WŁASNE PRODUKTY. 
10. W sobotę o godzinie 12 Komisarz Festiwalu Andrzej Walczak osobiście zbierze karty do 
głosowania oraz podliczy oddane głosy. 
11. Ogłoszenie wyników i wręczenie Pucharu zwycięskiej Firmie odbędzie się w sobotę 
10.03.2007 ok godziny 13. 
12. Karty do głosowania będą do wglądu dla zainteresowanych do końca Targów 11.03.2007 
r. 
13. W konkursie na NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI głosują odwiedzający Targi, którzy nabyli 
bilety wstępu. 
14. Przy zakupie biletu wydawany jest kupon do głosowania. 
15. Każdy zwiedzający głosuje na jeden produkt wrzucając swój kupon do specjalnej 
oznakowanej urny. 
16. Głosowanie trwa do końca Targów. 
17. Firmy wystawiające produkty do konkursu przekażą na ręce Komisarza Festiwalu 
Andrzeja Walczaka po jednym dowolnym produkcie na nagrody za każdy wystawiony do 
konkursu produkt. 
18. Ofiarowane produkty będą  rozlosowane między głosujących. 
19. Wylosowanych zostanie tyle kuponów, ile będzie ofiarowanych nagród. 
20. Wystawiający przekażą po 50 zł za każdy wystawiony produkt za pokwitowaniem na 
pokrycie kosztów wysłania nagród na wylosowanych z pośród głosujących szczęśliwców. 
21. Nagrody zostaną wysłane przez organizatora do piątku 16.03.2007 a lista nagrodzonych 
opublikowana na stronie Organizatora. 
22. Liczenie głosów odbędzie się w siedzibie Firmy Markoz w poniedziałek 12.03.2007 
23. Osobą odpowiedzialną za liczenie głosów jest Komisarz Festiwalu Andrzej Walczak 
24. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora Targów w środę 
14.03.2007 
25. Zwycięska Firma otrzyma Puchar drogą pocztową po telefonicznym uzgodnieniu 
szczegółów. 
26. Informacja o zwycięzcy zostanie umieszczona na wszystkich znaczących portalach 
internetowych oraz w fachowej prasie wędkarskiej. 
27. Zgłaszając produkt do konkursu wystawiający akceptuje warunki w/w regulaminu. 


