„WIODĄCY POLSKI EXPORTER ŻYWNOŚCI –
LEADING POLISH FOOD EXPORTER”
REGULAMIN
I. Organizator
Organizatorem I edycji Inicjatywy Pozytywistycznej pod hasłem „Wiodący Polski Eksporter
Żywności – Leading Polish Food Exporter” jest Stowarzyszenie im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego oraz Agencja Rynku Rolnego i Krajowa Rada Izb Rolniczych.
II. Założenia
W inicjatywie Pozytywistycznej „Wiodący Polski Eksporter Żywności – Leading Polish Food
Exporter” o tytuł „Wiodący Polski Eksporter Żywności – Leading Polish Food Exporter”,
zwanej dalej również „Inicjatywą”, mogą się ubiegać firmy polskie branży spożywczej, które
sprzedają na rynek zagraniczny. Firmy są nominowane nie za konkretny produkt, a za
skuteczność i strategię działań na rynku zagranicznym.
Uczestnicy powinni posiadać wymierne sukcesy na rynkach zagranicznych oraz prowadzić
strategie biznesowe podkreślające polskie pochodzenie produktów, takie jak: wyniki badań
na rozpoznawalność marki, udział w lokalnych segmentach, nowatorskie pomysły
biznesowe, ciekawe case study z wejścia na rynek zagraniczny, podkreślające polskie
pochodzenie działania promocyjne, nagrody i inne wyróżnienia zdobyte na rynkach
zagranicznych.

III. Uczestnicy
1.

2.

W Inicjatywie „Wiodący Polski Eksporter Żywności – Leading Polish Food Exporter”, mogą
uczestniczyć producenci dobrej i cenionej przez odbiorców żywności – przedsiębiorcy /
przedsiębiorstwa polskie, działające na terenie kraju.
Firmy będą nominowane nie za konkretny produkt, a za skuteczność i strategię działań na
rynkach zagranicznych.
VI. Zgłoszenie
1. Firmy należy zgłaszać na specjalnych kartach (przygotowanych przez organizatorów), do
Kapituł Wojewódzkich działających przy Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego
w terminie do 5.08.2017.
2. Druki zgłoszenia można otrzymać u organizatorów inicjatywy, w siedzibie: Stowarzyszenia
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Agencji Rynku Rolnego, Krajowej Rady Izb Rolniczych
oraz w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego.
3. Kapituły Wojewódzkie rozpatrują wnioski firm i wyłaniają najlepsze z nich, równocześnie
po akceptacji Agencji Rynku Rolnego przesyłają nominowane do tytułu „Wiodący Polski
Eksporter Żywności” zgłoszenia firm bezpośrednio do Kapituły Ogólnopolskiej.
4. Prawo nominowania kandydatów do tytułu ma również organizator Inicjatywy Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego , Agencja Rynku Rolnego, Krajowa Rada
Izb Rolniczych.
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V. Zasady wykluczania
Wykluczeniu z udziału w Inicjatywie podlegają:
1) Uczestnicy niespełniający warunków wymienionych w pkt II i III Regulaminu.
2) Uczestnicy, którzy podali nieprawdziwe dane na karcie zgłoszenia.

VI. Kapituły Wojewódzkie
1. Kapituły Wojewódzkie powołuje się przy Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego.
2. Kapituły Wojewódzkie swoje posiedzenie odbywają do 15 sierpnia 2017 roku.
3. Karta zgłoszenia nominowanej firmy przez Oddziały Terenowe Agencji Rynku Rolnego –
po akceptacji Agencji Rynku Rolnego – przysłana jest do Kapituły Ogólnopolskiej.
VII. Kapituła Ogólnopolska
Kapitułę Ogólnopolską powołuje organizator Inicjatywy, Stowarzyszenie im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego wspólnie z Agencją Rynku Rolnego, na okres jednej edycji. W skład Kapituły
Ogólnopolskiej wchodzą specjaliści z zakresu marketingu i dystrybucji (specjaliści mogący
ocenić skuteczność działań na rynkach zagranicznych).
VIII. Tytuł „Wiodący Polski Eksporter Żywności – Leading Polish Food Exporter”
1. Tytuł „Wiodący Polski Eksporter Żywności – Leading Polish Food Exporter” nadawany jest
firmom przez Kapitułę Ogólnopolską w 7 kategoriach:
a) mięso i przetwory mięsne, ryby i przetwory rybne;
b) mleko i przetwory mleczne;
c) produkty zbożowe;
d) warzywa, owoce, grzyby i ich przetwory;
e) dodatki do potraw;
f) słodycze i wyroby cukiernicze;
g) napoje alkoholowe i bezalkoholowe.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kapituła Ogólnopolska może także wyróżnić nominowaną firmę specjalnym listem
gratulacyjnym, dyplomem lub pucharem.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi może wyróżnić laureatów dyplomami gratulacyjnymi.
Kapituła Ogólnopolska obraduje we wrześniu każdego roku.
Skład osobowy Kapituły Ogólnopolskiej może być podany do publicznej wiadomości
dopiero po zakończeniu obrad i ogłoszeniu werdyktu.
Decyzje Kapituły Ogólnopolskiej są ostateczne.
Każdej edycji „Wiodący Polski Eksporter Żywności – Leading Polish Food Exporter”
towarzyszy wydawnictwo – Katalog pod tytułem „Z NIMI WARTO ROBIĆ INTERESY”,
kolorowy, przygotowany na kredowym papierze i zawierający marketingowe
wizytówki wyłącznie laureatów tytułu. Każdy z laureatów ma prawo do 1 strony
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formatu A4, na której może zamieścić materiał przygotowany przez siebie (gotowy)
bądź zlecić przygotowanie organizatorom, którzy przedstawią gotową stronę do
akceptacji. Koszt 1 strony w Katalogu wynosi 1 500,00 PLN.
8. Warunkiem rozpatrzenia nominacji przez Kapitułę Ogólnopolską jest uregulowanie
opłaty organizacyjnej w wysokości 1 200,00 PLN na konto Stowarzyszenia im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego.
XI. Plastyczna forma tytułu „Wiodący Polski Eksporter Żywności – Leading Polish
Food Exporter”
Plastyczną formą tytułu „Wiodący Polski Eksporter Żywności – Leading Polish Food
Exporter” jest:
1) puchar zawierający nazwę firmy oraz pełną nazwę zdobytego tytułu wraz z rokiem jego
nadania.
2) Dyplom Gratulacyjny od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

1.

1. Laureaci otrzymują także elektroniczną wersję zastrzeżonego znaku graficznego
Inicjatywy oraz elektroniczny zapis pucharu.
2.
3.

Laureaci tytułu zyskują prawo do umieszczania znaku „Poland Tastes Good” wraz z
rokiem jego nadania.
Informacje ze wskazaniem firm nagrodzonych zostaną zamieszczone na stronach
Internetowych www.ekwiatkowski.poznan.pl oraz www.arr.gov.pl.

X. Wręczenie tytułów
1.

Wręczenie tytułów „Wiodący Polski Exporter Żywności” odbywa się
Międzynarodowych Targów Spożywczych „POLAGRA FOOD” w Poznaniu.

podczas

2. Zaproszenia na uroczystość wysyła organizator Inicjatywy.
3. Uroczystości może towarzyszyć wystawa nagrodzonych produktów. Miejsce oraz sposób w
jaki zostanie zorganizowana określa organizator Inicjatywy zapraszając do udziału w niej
laureatów.

XI. Administrowanie danymi osobowymi
1.

Administratorem danych osobowych zebranych w czasie trwania Inicjatywy jest
Organizator Inicjatywy.
2. Dane osobowe gromadzone są przez Kapituły Wojewódzkie przy Oddziałach Terenowych
Agencji Rynku Rolnego, wyłącznie na potrzeby:
1) realizacji Inicjatywy;
2) wyłonienia Laureatów;
3) wydania tytułu i wyróżnień.
3. Kapituły Wojewódzkie przy Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego są
zobowiązane do usunięcia danych pozostałych Uczestników Inicjatywy, po jej
zakończeniu.
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4.

5.

Uczestnicy Inicjatywy wyrażają zgodę na: przeprowadzenie Inicjatywy zgodnie z
niniejszym Regulaminem, na opublikowanie danych adresowych firmy, informacji o
otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach
wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby
związane z podaniem wyników Inicjatywy.
Wysyłając zgłoszenie do udziału w Inicjatywie Uczestnicy wyrażają zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów przeprowadzenia Inicjatywy, a
Organizator zobowiązuje się, iż wszelkie dane osobowe uzyskane podczas realizacji
niniejszej Inicjatywy będą przetwarzane w taki sposób i w takim zakresie, w jakim jest to
niezbędne do jej realizacji z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). W
szczególności Uczestnicy są świadomi prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.

XII. Postanowienia ogólne
1. Zgłoszenia złożone przez firmy w ramach niniejszej Inicjatywy będą przechowywane
przez Kapituły Wojewódzkie działające przy Oddziałach Terenowych Agencji Rynku
Rolnego przez okres 3 lat, od dnia ustalenia wyników, w sposób gwarantujący jej
nienaruszalność.
2. Treść regulaminu w pełnym brzmieniu jest dostępna do wglądu na stronie internetowej
www.arr.gov.pl oraz www.ekwiatkowski.poznan.pl.
3. Wszelką korespondencję związaną z niniejszą Inicjatywą należy kierować na adresy
Oddziałów Terenowy Agencji Rynku Rolnego.
4. Organizator Inicjatywy nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do
niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy
systemu Uczestnika, jak również nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez
niego działania Poczty Polskiej oraz firm świadczących usługi kurierskiej.
5. Organizator Inicjatywy nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych
Uczestnika lub osoby trzeciej, przez Uczestników Inicjatywy. Podanie nieprawdziwych
danych skutkuje, bez uszczerbku dla pkt V, odebraniem prawa do tytułu lub innej formy
wyróżnienia.
6. W trakcie trwania Inicjatywy Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień
Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków
uczestnictwa w Inicjatywie.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Biuro Inicjatywy Pozytywistycznej
„Wiodący Polski Eksporter Żywności”
Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Bukowska 12
60-810 Poznań
tel. 531 522 899 (sekretariat)
e-mail: biuro@ekwiatkowski.poznan.pl
www.ekwiatkowski.poznan.pl
BGŻ BNP Paribas 26 1600 1462 1839 4571 3000 0001
Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2017r.
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