
Regulamin konkursu
„Eko Wystawca” i Eko Produkt” edycja 2023

§1 
Organizatorzy i Partnerzy Konkursu

1.1 Organizatorem Konkursu „Eko Wystawca” i Eko Produkt” jest Space4Trade Sp.Zo.o i
GastroWiedza Sp.Zo.o.
1.3 Partnerem medialnym Konkursu jest GastroWiedza.pl
1.4 Konkurs realizowany jest w ramach programu Zielona Eko Kuchnia.
1.5 Nadzór  nad  konkursem  sprawuje  Kapituła  będąca  jednocześnie  jury  Konkursu  w
składzie:

a) Katarzyna Zajączkowska – przewodniczący komisji
b) Marcin Dyrda – wiceprzewodniczący komisji
c) Adam Rządkowski
d) Paweł Jankielewicz
e) Agnieszka Kabała
f) Beata Berezowska
g) Maciej Pachołek

1.6 Patronami merytorycznymi konkursu są: 
- Kancelaria Maruszkin
- Fundacja Climate Strategies Poland
- Fundacja Prozon

§2 
Cele Konkursu

2.1 Celem  Konkursu  jest  wybranie  laureatów  spośród  zgłoszonych  do  Konkursu
Podmiotów - Wystawców SMAKKi Gastrotargi w roku 2023, którzy prowadzą działalność w
sposób odpowiedzialny, dbając o ochronę środowiska naturalnego i klimatu oraz wdrażają
produkty i rozwiązania dedykowane dla sektora HoReCa minimalizujące zapotrzebowanie
ma media, wspierające ochronę środowiska, klimatu oraz utrzymania czystości powietrza.
2.2 W konkursie premiowane będą:

a) podmioty, które budują konkurencyjność poprzez redukcję negatywnego wpływu
na  społeczeństwo,  środowisko  naturalne  i  klimat;  dążą  do  osiągnięcia
zeroemisyjności;  dążą  do  realizacji  celów  gospodarki  obiegu  zamkniętego;
rozwijają  strategię  zrównoważonego  rozwoju  i  społecznej  odpowiedzialności
biznesu; wprowadzają rozwiązania wspierające ochronę środowiska, klimatu i
czystości powietrza.

b) produkty dla HoReCa charakteryzujące się niskim zużyciem mediów: energii,
wody, gazu; pozwalające na redukcję poziomu generowanych zanieczyszczeń
do środowiska m.in.  redukcję  emisji  gazów cieplarnianych oraz  powstawania
szkodliwych  odpadów;  produkty  i  usługi,  które  pozytywnie  oddziałują  na
środowisko, jak również  wspierające ochronę środowiska, klimatu i utrzymania
czystości powietrza

2.3 Rezultatem organizowanego Konkursu ma być 
a) zwiększanie  świadomości  sektora  HoReCa  w  kwestii  potrzebnej  ochrony



środowiska i klimatu.
b) spopularyzowanie produktów ekonomicznych i ekologicznych wśród odbiorców

końcowych.
c) aktywizacja przedsiębiorców rynku HoReCa do zwiększania konkurencyjności

poprzez  wdrażanie  strategii  zrównoważonego  rozwoju  i  społecznej
odpowiedzialności  biznesu  oraz  minimalizowanie  negatywnego  wpływu
prowadzonej działalności na środowisko naturalne i klimat.

d) dążenie do neutralizacji śladu węglowego produktów i przedsiębiorstw.

§3
Przedmiot Konkursu i kryteria

3.1 W ramach konkursu wyłonieni zostaną laureaci w następujących kategoriach:
3.1.1 „Eko Wystawca”

a) Kandydatem  może  być  podmiot  -  przedsiębiorca  z  przedstawicielstwem  na
terytorium RP, będący Wystawcą SMAKKi gastrotargi w roku 2023.

b) Ocenie podlega strategia i działania przedsiębiorstwa w obszarze środowiskowym.
3.1.2 „Eko Produkt”

a) Zgłoszenia  kandydatury  produktu  może  dokonać  podmiot  -  przedsiębiorca  z
przedstawicielstwem na terytorium RP, będący Wystawcą SMAKKi  gastrotargi  w
roku  2023,  który  jest  producentem  lub  dystrybutorem  producenta  zgłaszanego
produktu.

b) Do konkursu  zgłaszane  mogą  być  wyłącznie  produkty  krajowe  lub  zagraniczne
(posiadające  atesty  UE),  posiadające  wymagane  prawem  atesty,  certyfikaty,
świadectwa lub inne dokumenty, w tym dopuszczenie do użytkowania i obrotu na
polskim rynku.

c) Ocenie  podlega  zgłoszony  produkt  w  zakresie  parametrów  technicznych,
oszczędności zużycia mediów i oddziaływania produktu na środowisko oraz klimat.

d) Przyjęte podkategorie konkursu „Eko Produkt”:
- urządzenia chłodnicze i mroźnicze
- urządzenie grzewcze
- urządzenie dodatkowe
- zmywarki
- okapy 
- meble technologiczne
- innowacje

e) Kapituła  może  na  każdym  etapie  Konkursu  stworzyć  dodatkowe  kategorie  lub
podkategorie, a także wycofać wybrane kategorie lub podkategorie, w zależności
od typu i rodzaju zgłoszonych do Konkursu rozwiązań.

f) Kapituła  może  wnieść  prośbę  o  udostępnienie  dodatkowych  danych  będących
przedmiotem oceny oraz rozszerzyć kryteria oceny, jeśli uzna że posiadane dane
są niewystarczające do wyłonienia laureata Konkursu.

3.2 Każdy podmiot  przystępujący do Konkursu może zgłosić  swój  udział  w więcej  niż
jednej kategorii i podkategorii konkursu.
3.3 Podstawowe kryteria oceny:
a) „Eko  Wystawca”  -  podstawowe  kryteria  oceny  to  polityka  przedsiębiorstwa  i

oddziaływanie  na  środowisko,  klimat  oraz  wdrażane  innowacje.  Kryteria  mogą
wiązać  się  ze  zmniejszaniem  negatywnego  wpływu  na  środowisko,  redukcją
zużycia  mediów,  wykorzystywaniem  zielonej  energii,  zmniejszeniem  poziomu
generowanych  zanieczyszczeń  i  odpadów,  zmniejszanie  śladu  węglowego,
redukcję  emisji  gazów  cieplarnianych,  działania  na  rzecz  gospodarki  o  obiegu
zamkniętym. Dodatkowym kryterium może być przejrzystość w komunikacji.

b) „Eko  Produkt”  -  podstawowe  kryteria  oceny  to  klasyfikacja  i  certyfikacja  wg



obowiązujących norm i przepisów, dane techniczne, materiały i jakość wykonania,
pobór  mediów,  stosowane  czynniki  chłodnicze,  rozwiązania  wpływające  na
ograniczenie  negatywnego  wpływu  na  środowisko,  redukcji  generowanych
zanieczyszczeń  i  szkodliwych  odpadów,  utrzymanie  czystości  powietrza,  jak
również innowacje wspierające ochronę środowiska naturalnego i klimatu. Grupa
zasadnych  kryteriów  uwzględniana  będzie  dla  danego  typu  produktu  tj.
podkategorii. Dodatkowym kryterium będzie ślad węglowy produktu.

 §4 
Uczestnicy Konkursu i nagrody

4.1 W  ramach  konkursu  przyznane  będą  nagrody  na  rok  2023  dla  laureatów  danej
kategorii, w tym podkategorii w postaci:

a) certyfikatu Eko Wystawca, Eko Produkt w wersji elektronicznej i drukowanej
b) artykułu, który opublikowany zostanie na łamach portalu GastroWiedza.pl 
c) artykułu w e-booku Trendy Smakki 2023

4.2 Konkurs adresowany jest do Wystawców SMAKKi gastrotargi.
4.3  Członkowie  Kapituły  nie  mogą  zgłaszać  do  Konkursu  kandydatury  swojego
przedsiębiorstwa  ani  produktów  produkowanych  przez  własne  przedsiębiorstwo  lub
podmioty powiązane z nimi osobowo.

§5 
Zasady uczestnictwa

5.1 Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać kandydaturę drogą mailową do dnia 25
lutego  2023 roku  na  adres:  konkurs@gastrowiedza.pl,  w  tytule  wiadomości  wpisując
Smakki_EkoProdukt  lub  Smakki_EkoWystawca.  W  odpowiedzi  przesłane  zostanie
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
5.2 Informacje  dotyczące uczestnictwa w Konkursie,  zdobycia nagrody wraz z opisem
przedsiębiorstwa lub produktu będą udostępnione na stronie internetowej Smakki.pl oraz
GastroWiedza.pl,  jak również e-booku Trendy Smakki 2023. Pozostałe informacje będą
dostępne  jedynie  dla  członków  Kapituły  w  ramach  wykonywania  prac  związanych  z
Konkursem.
5.3 Informacje przekazane w formularzu konkursowym lub w załączonych materiałach,
jeśli nie zostały opublikowane, objęte są tajemnicą i mogą być udostępniane tylko osobom
biorącym udział w pracach związanych z Konkursem. Podmiot, odpowiadając na pytania
zawarte  w  formularzu  konkursowym,  powinien  pominąć  lub  usunąć  wszelkie  dane
osobowe, dane stanowiące tajemnice przedsiębiorcy lub inne dane wrażliwe.
5.4 Zgłoszenia nadesłane po 15.02.2023 nie będą uwzględniane.
5.5 Nadesłane zgłoszenia poddane zostaną weryfikacji pod kątem zgodności z wymogami
formalnymi Konkursu przez przewodniczących Kapituły. Po zakwalifikowaniu do konkursu,
udostępnione  dane  przekazane  zostaną  do  Kapituły  –  Jury  konkursu,  które  wyłoni
laureatów Konkursu na drodze analizy udostępnionych materiałów.
5.6 Przystępując do Konkursu zgłaszający:

a) oświadcza, że przekazane w zgłoszeniu do Konkursu dane są prawdziwe.
b) oświadcza i gwarantuje, że zgłaszany Produkt jest wolny od wad prawnych, a

zgłoszenie go i uczestnictwo w Konkursie nie narusza jakichkolwiek praw osób i
podmiotów trzecich.

c) oświadcza,  iż  przysługuje  mu  prawo  do  zgłoszenia  tego  produktu  oraz
uczestnictwa Produktu w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie
lub  że  został  stosownie  upoważniony  do  zgłoszenia  Produktu  i  udziału  w
Konkursie.

d) wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznianie przekazanych danych, w tym
danych  technicznych,  zdjęć,  filmów  i  materiałów  reklamowych  produktów,
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danych i logo firmy oraz publikację wyników konkursu.
e) deklaruje możliwość nieodpłatnego dostarczenia zgłaszanego produktu w celu

jego  ekspozycji,  prezentacji  działania  i  użytku  podczas  wydarzeń  oraz
warsztatów kulinarnych prowadzonych w strefie Zielonej Kuchni, podczas 3 dni
targów Smakki Gastrotargi.  Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji
produktów jedynie z wybranych kategorii lub jedynie od laureatów konkursu, jak
również ekspozycji części produktów w formie prezentacji multimedialnych.

f) do przesłania wypełnionego i podpisanego kwestionariusza wraz z wymaganymi
załącznikami  (materiałami),  a  w  przypadku  zgłaszania  kandydatury  Produktu
przez  dystrybutora  w  imieniu  producenta  –  dodatkowo  oświadczenia
producenta.

5.7 Nie  przekazanie  wymaganych  dokumentów  jest  równoznaczne  z  rezygnacją  z
dalszego udziału w Konkursie.
5.8  Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawdziwość danych
nadesłanych przez uczestników Konkursu.
5.9 Kapituła zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji zgodności przedstawionych
danych i informacji z informacjami i danymi dostępnymi publicznie oraz wystąpienia do
zgłaszającego z prośbą o ich potwierdzenie, jak również ma prawo wystąpić o przekazanie
dodatkowych informacji lub wyjaśnień, jeśli będzie to niezbędne Kapitule do analizy i/lub
wyłonienia zwycięzcy.
5.10  W  przypadku  gdy  zgłoszenie  Produktu  i  jego  uczestnictwo  w  Konkursie  zostało
dokonane  z  naruszeniem  regulaminu  Konkursu,  w  szczególności  par.5  pkt.5.6,
Organizator podejmie decyzję o wykluczeniu Produktu z Konkursu, a w razie nagrodzenia
produktu  -  o  cofnięciu  przyznania  nagrody.  W  razie  podjęcia  decyzji  o  wykluczeniu
produktu z Konkursu lub cofnięciu przyznania nagrody, zgłaszający Produkt zobowiązany
będzie  pokryć  wszelkie  szkody,w  tym  koszty,  jakie  Organizator  poniesie  wskutek
niesłusznego dopuszczenia produktu do Konkursu lub jego nagrodzenia.

§6
Kapituła i zasady oceny

6.1 Kapituła  składa  się  z  maksymalnie  11  ekspertów  będących  jednocześnie  jury
konkursu, co umożliwi podejmowanie decyzji  większością głosów. W jej  skład wchodzą
eksperci z branży HoReCa.
6.2 Kapituła podejmuje decyzje większością głosów, przy czym decyzje te nie podlegają
odwołaniu.
6.3 Kapituła  zastrzega  sobie  prawo  do  nie  przyznania  lub  powstrzymania  się  od
przyznania nagrody w danej kategorii, jak również przyznania nagrody równorzędnej oraz
wyróżnień, aby wynik Konkursu w najwyższym możliwym stopniu realizował jego cele, a
także do wspomagania się opinią ekspertów będących patronami merytorycznymi projektu
Zielona Eko Kuchnia.
6.4 Kapituła dopuszcza kontakt zdalny z wybranymi podmiotami jeśli będzie to niezbędne
do oceny zgłoszenia i/lub podjęcia decyzji o przyznaniu punktacji.
6.5 Kapituła w oparciu o analizę i porównanie posiadanych kwestionariuszy i załączonych
do nich materiałów wybiera najlepszy w jej ocenie Produkt (Produkty) oraz Wystawcę i
podejmuje decyzję o wyborze laureatów w głosowaniu tajnym.
6.6 Kapituła zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru Laureata Konkursu w danej
kategorii lub podkategorii.
6.7 Kapituła  zastrzega  sobie  możliwość  przyznania  dodatkowego  Wyróżnienia  dla
podmiotów biorących udział w Konkursie.
6.6 Obrady Kapituły są niejawne, a jej decyzje ostateczne.
6.7 Członkowie  Kapituły  nie  mogą  udostępniać  materiałów  i  informacji  związanych  z
przeprowadzanym Konkursem osobom trzecim, z wyjątkiem osób, o których mowa w par.



6 ust. 6.3, celem sformułowania przez patronów merytorycznych opinii co do zgłoszonych
kandydatur. 

§7 
Rozstrzygnięcie konkursu i laureaci

7.1 Konkurs rozstrzygnięty zostanie na minimum 5 dni przed rozpoczęciem targów. 
7.2 O  wygraniu  Konkursu  organizatorzy  poinformują  Laureatów  poprzez  przesłanie
wiadomości e-mail na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
7.3  Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni oficjalnie podczas pierwszego dnia targów, na
uroczystym rozdaniu nagród, w strefie Zielonej Eko Kuchni.
7.4 Zwycięzcy otrzymają prawo posługiwania się tytułem „EkoWystawca”, “EkoProdukt" w
celach promocyjnych przez 24 miesiące od chwili ogłoszenia wyników Konkursu.

§8 
Reklamacje

9 1. Wszelkie  Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami  Konkursu Uczestnicy
winni  są składać drogą pisemną mailową na adres  konkurs@gastrowiedza.pl,  w treści
maila wpisując „Reklamacja_Smakki Konkurs Eko Produkt Eko Wystawca”, w terminie 14
dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu 
9.2 Reklamacja  rozpatrzona  zostanie  przez  Organizatorów  w  terminie  30  dni  od  jej
otrzymania. 
9.3 Zgłaszający zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego  drogą
mailową.
9.4 Każda reklamacja powinna zawierać: 

a) imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację oraz dane spółki;
b) dokładny adres mailowy; 
c) dokładny opis i powód reklamacji. 

9.5 Reklamacje  będą  rozpatrywane  przez  Kapitułę  Konkursu,  która  jest  jednocześnie
Komisją Reklamacyjną. 
9.6 Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji Konkursu strony będą starały się
rozwiązać w sposób polubowny. W przypadku nie dojścia do polubownego rozwiązania
ewentualnego  sporu,  spór  rozstrzygnięty  będzie  przez  sąd  właściwy  miejscowo  dla
Organizatora. 
9.7 Regulamin  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  www.smakki.pl oraz  w  siedzibie
Organizatora. 
9.8 Regulamin obowiązuje od dnia 16.01.2023 r. 
9.9 Przesłanie zgłoszenia i wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem
zgody na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie. 
9.10 W  kwestiach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminem  stosuje  się  przepisy
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

http://www.smakki.pl/
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