
Regulamin konkursu SUPERPLON 2020 
 

1. Konkurs SUPERPLON dotyczy zbiorów rolniczo-ogrodniczych w sezonie 2020. 

2. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie można pobrać na stronie www.mokjeziorany.pl. 

3. W dniach 20-27 sierpnia 2020 r. uczestnicy konkursu mogą przesyłać do Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Jezioranach zgłoszenia wraz z załączonymi zdjęciami swoich plonów na adres mok.biuro@wp.pl. 

4. Na każdym przysłanym zdjęciu powinna znajdować się kartka z aktualną datą.  

5. Zdjęcie powinno przedstawiać jeden produkt. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie  

5 produktów (5 zdjęć). 

6. W celu zwiększenia zasięgu promocji wydarzenia i liczby głosujących internautów uczestnik konkursu 

zobowiązany jest do polubienia profilu facebook.com/mokjeziorany/.  

W przypadku nieposiadania konta na Facebooku, polubienia może dokonać inna, wybrana przez 

uczestnika osoba (należy wówczas wskazać imię i nazwisko tej osoby w zgłoszeniu mailowym). 

7. W dniu 28 sierpnia 2020 r. organizator opublikuje na swoim profilu Facebook wszystkie nadesłane 

zdjęcia. Od momentu publikacji rozpocznie się głosowanie internautów na najlepszy plon. 

8. Głosowanie polega na klikaniu polubień (lajków) pod wybranymi zdjęciami plonów. Wygrywa plon, 

którego zdjęcie uzyska najwięcej polubień. W liczeniu głosów nie będą brane pod uwagę komentarze 

pod zdjęciami, ani reakcje inne niż polubienia (niebieski symbol z kciukiem) lub serduszko (reakcja 

„Super!”). 

Pod uwagę będą brane jedynie polubienia pod zdjęciami w oryginalnym poście MOK Jeziorany 

dotyczącym konkursu SUPERPLON. Polubienia pod udostępnieniami nie będą brane pod uwagę  

przy liczeniu głosów.  

9. Uczestnik konkursu nie może brać udziału w głosowaniu internetowym. 

10. Głosowanie internetowe trwa od 28 sierpnia do 3 września, do godz. 12.00. 

11. Ogłoszenie wyników nastąpi 4 września na profilu facebook.com/mokjeziorany/. 

12. Uczestników, których plony zdobędą najwięcej polubień, poprosimy o przyniesienie swoich 

produktów do MOK Jeziorany na ul. Konopnickiej 4 (4 września w godz.10-14.30) lub na EkoTarg  

w Jezioranach w dniu 5 września w godz. 8.30-9.30. 

13. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na EkoTargu w Jezioranach w dniu 5 września 2020 r.  

o godz. 10.00 (Plac Jedności Narodowej). 

14. Zgłoszone produkty powinny być na tyle świeże, by nie ulec zepsuciu do czasu prezentacji  

na EkoTargu w dniu 5 września 2020 r. Organizator konkursu zapewnia przechowanie produktów 

konkursowych w odpowiedniej temperaturze. 

15. Uczestnicy, których plony zostaną zaprezentowane na EkoTargu, mają możliwość sprzedania ich 

bez ponoszenia opłaty targowej w dniu 5 września 2020 r. 

16. Uczestnicy i organizatorzy konkursu zobowiązani są do przestrzegania zaleceń związanych z 

zagrożeniem epidemiologicznym podczas osobistego udziału w rozstrzygnięciu konkursu w dniu  

5 września.  

http://www.mokjeziorany.pl/
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