
ZAŁĄCZNIK NR 2
REGULAMIN  WYBORU

 
1. W celu łatwiejszego wyboru najlepszego  PRODUKTU LOKALNEGO (wybieramy 

produkty nie osoby)   zgłaszane propozycje umieszczamy w kategoriach:
A/     Tradycyjne, lokalne rzemiosło (kowalstwo, tkactwo, dekarstwo,stolarstwo itp.)

B/      Usługi (organizacje, instytucje,placówki oświatowe i kulturalne, OSP itp.)

C/      Produkty spożywcze ( różne wyroby, wypieki, dania, owoce, warzywa itp.)

D/      Produkty niematerialne, artystyczne  ( poezja, muzyka, plastyka, malarstwo, zespoły, 
innowacyjne pomysły, niezwykłe miejsca itp) 
  
     Zgłaszać  produkt może właściciel, lub osoba postronna za jego zgodą.   
                                                                                             
      2.  Zgłoszenia będą przyjmowane  pocztą lub drogą elektroniczną w miesiącach luty-
marzec.  Propozycje są rejestrowane na karcie zgłoszenia  w dwóch egzemplarzach wspólnie 
z przedstawicielem Górnej Jeziorki, lub elektronicznie na stronie  internetowej 
www.gornajeziorka.pl  wówczas zgłaszający otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia.  Zgłaszający 
w przypadku zakwalifikowania po głosowaniu internetowym  w miesiącach kwiecień – maj; 
przedstawia swój „produkt” na imprezie finałowej 23.06.2012 w Osieczku.  Jeśli ilość zgłoszeń 
będzie zbyt duża, organizator wybiera do finału 30-40 najlepszych  produktów.
                                                                                                                                   
      3.   Wybór najlepszego „produktu” odbywa się na trzech poziomach, mających jednakową 
wagę, tzn: z uczestniczących w finale produktów ten który uzyskał największą ilość głosów 
otrzymuje tyle punktów ile jest produktów i tak kolejno do końca, ten który najmniej, otrzymuje 
1pkt. Taki sposób punktowania jest na każdym etapie.

Głosowanie internetowe - po zebraniu i opublikowaniu na stronach internetowych, plakatach, 
ulotkach wszystkich zgłoszeń. Miesiące kwiecień-maj

Głosowanie publiczności  zebranej na imprezie finałowej.  Wszystkie produkty będą 
wyszczególnione na karcie do głosowania, gdzie głosujący  wpiszą również swoje nazwisko i 
imię, gdyż planujemy losowanie nagród dla głosującej publiczności. Karta do głosowania jest 
wyłącznie do wiadomości organizatorów.

Komisja Wyboru –  będzie powołana przez organizatorów z pośród zaproszonych gości i 
wybierze według swoich upodobań  najlepsze PRODUKTY LOKALNE.  Następnie zsumuje 
głosy z głosowania internetowego, głosowania publiczności oraz  głosy powołanej 
Komisji Wyboru. Suma głosów z wszystkich trzech poziomów wyboru decyduje o zajętym 
miejscu.  W przypadku równej ilości głosów decyduje przewodniczący Komisji.  
                                                                                                          

4. Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów wyróżnień i nagród odbędzie się w czasie 
finału imprezy. Od ogłoszonych wyników nie ma odwołań.
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