
 

 

REGULAMIN konkursu KROK DO SUKCESU w branży NAPOJOWEJ 2022 

 
 

I. Zgłaszanie  do konkursu 

 
1. Konkurs dedykowany jest wystawcom Polskiego Kongresu Napojowego w Łochowie. 
2. Do konkursu mogą być zgłaszane wszelkiego rodzaju technologie, maszyny i urządzenia oraz składniki do 

produkcji czy opakowania, mające zastosowanie w produkcji napojów. 
3. Podmiotami zgłaszającymi nominacje mogą być ich producenci lub działający w ich imieniu dystrybutorzy. 
4. Podczas zgłaszania nominacji do konkursu należy zadeklarować w jakiej kategorii ma być oceniany.  Formularz 

zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 
5. Zgłoszenie do Konkursu wraz z załącznikami należy przesłać mailem (biuro@bikotech.pl) w terminie do 8 

sierpnia 2022. 
6. Każdy wystawca ma prawo do bezpłatnego zgłoszenia dwóch produktów. 

 
II. Kategorie konkursowe  

 

1. Technologie procesowe 
2. Nowe technologie, surowce i składniki do produkcji 
3. Bezpieczeństwo i higiena produkcji 
4. Energia – ekologia - zysk 
5. Produkty i rozwiązania laboratoryjne 

 

III. Ocena konkursowa 

1. W każdej kategorii konkursowej organizator powołuje zespół arbitrów z zakresu technologii i zarządzania 
produkcją, których zadaniem będzie wybór najlepszych aplikacji. Arbitrzy mogą i będą przyznawać punkty 
według swojej najlepszej wiedzy i indywidualnej oceny ( m.in. innowacyjność, realne oszczędności, 
optymalizacja procesu). 

2. Zespoły arbitrów ogłoszą zwycięzców podczas Gali Polskiego Kongresu Napojowego, 21 września w Łochowie. 
3. Zwycięskie zgłoszenia otrzymują tytuł „Krok do sukcesu w branży napojowej 2022” 

 
 

IV. Sprawy administracyjne 
1. W konkursie uczestniczą produkty/rozwiązania, których producenci/dystrybutorzy mają status wystawcy 

Polskiego Kongresu Napojowego w Łochowie. 
2. Organizatorem konkursu jest firma Bikotech sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 29 w Żorach. 
3. W przypadku zwycięstwa w danej kategorii  - zgłaszający ma prawo do wykorzystania wizualizacji 

konkursowych na wszelkich materiałach reklamowych, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 
4. Wszelkie sprawy sporne mogą być rozstrzygane polubownie, w tym reklamacje – na piśmie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU konkursu KROK DO SUKCESU w branży NAPOJOWEJ 2022 
 
 

 
………………………………….      ……………………………… 
Pieczęć firmowa        Miejsce i data 
 

Karta zgłoszenia projektu do konkursu  
KROK DO SUKCESU w branży NAPOJOWEJ 2022 
 
Niniejszym zgłaszamy nasz produkt 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa produktu) 
 
W kategorii: 
□  Technologie procesowe 
□  Nowe technologie, surowce i składniki do produkcji 
□  Bezpieczeństwo i higiena produkcji 
□  Energia - ekologia - zysk 
□  Produkty i rozwiązania laboratoryjne 
  
Krótkie uzasadnienie zgłoszenia (dwa zdania): 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Rozszerzony opis zgłoszenia w pliku tekstowym, wraz z materiałem graficznym oraz kartą 
zgłoszenia do konkursu przesyłamy na adres: biuro@bikotech.pl. Materiał zostanie 
opublikowany w formie artykułu technicznego w serwisie agroindustry.pl. Artykuł będzie również 
podlinkowany na stronie Polskiego Kongresu Napojowego (polskikongresnapojowy.pl) 
 
Podmiot zgłaszający produkt do konkursu, dane do faktury: 

 
NAZWA:________________________________________NIP:___________________________  

OSOBA DO KONTAKTU:______________________________________________________________ 

E-MAIL:_________________________________________TEL:___________________________ 

 
 
Niniejszym akceptujemy regulamin konkursu. 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 sierpnia 2022. 

 
 

 
         …………………………………….. 
         (czytelny podpis zgłaszającego) 
 

 


