Regionální potravina Jihomoravského kraje 2020

1)

Termín přijímání přihlášek do soutěže Regionální potravina: do 24. června 2020

2)

Způsob přijímání přihlášek:
Poštou nebo osobně na adresu:

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje,
Kotlářská 53, 602 00 Brno

Datovou schránkou: 4a2afeb
Emailem: rak@rakjm.cz
• Přihláška musí být podepsána vlastnoručně nebo elektronickým podpisem (dle typu zaslání) a to
nejpozději ke dni ukončení příjmu žádostí. Každá přihláška musí být originál. Pokud je přihláška
zaslána emailem a neobsahuje elektronický podpis, pak nejpozději ke dni ukončení příjmu žádostí
musí být dodán originál žádosti.
• Kompletní přihláška (žádost) se skládá ze čtyř částí: část A - Identifikační údaje žadatele, část B Technická dokumentace výrobku, část C - Čestné prohlášení žadatele a část D - Souhlas žadatele
se zpracováním osobních údajů.
• V případě přihlášení více výrobků v rámci jedné kategorie, je možné přiložit originál Části A, Části C
a Části D pouze jednou. Do jedné kategorie je možné přihlásit maximálně 5 výrobků od stejného
výrobce.
3)

Termín a místo zasedání Hodnotitelské komise: 16. 7. 2020 od 10:00,
Ústav technologie potravin Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

4)

Termín a místo závozu vzorků k Hodnotitelské komisi:
15. 7. 2020 – nekazící se výrobky
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 BRNO, od 6:30 do 15:00 hodin
16. 7. 2020 – rychle se kazící výrobky (pekařské, cukrářské, aj.)
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 BRNO, od 6:30 do 9:00 hodin
Vzorky do Hodnotitelské komise jsou ze strany výrobců poskytovány zdarma. Nevyužité vzorky při
hodnocení na Hodnotitelské komisi budou výrobci vráceny pouze na písemné vyžádání, které bude
předáno koordinátorovi krajské soutěže nejpozději 5 pracovních dní před konáním Hodnotitelské
komise.

5) Termín a místo Slavnostního vyhlášení: 30. 8. 2020, Jihomoravské dožínky, Hodonín,
termín konání akce bude upřesněn dle aktuální epidemiologické situace
Účast výrobců oceněných v roce 2020 na Slavnostním vyhlášení je povinná.

