
Załącznik do Regulaminu Konkursu 

NAJLEPSZY PRODUKT POWIATU STRZELECKIEGO 2014 
NAGRODA KONSUMENTA - karta do głosowania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jedna osoba może złożyć TYLKO JEDNĄ kartę do głosowania, oddając głos tylko na JEDEN produkt ! 

Należy odpowiedzieć na następujące PYTANIE KONKURSOWE, zaznaczając prawidłową odpowiedź: 
 

W ILU KATEGORIACH KONKURUJĄ ZGŁOSZONE PRODUKTY? 
A) w czterech      B)  w ośmiu       C)  w żadnej  

 
 

Tort artystyczny 
CUKIERNIA ARTYSTYCZNA Anna Lotycz z Izbicka 

1.  Działalność produkcyjno-usługowa w zakresie produkcji      
konstrukcji stalowych - 
P.P.H.U. „STALMET”  ze Strzelec Opolskich  

 
2. Danie obiadowe – rolada śląska 

RESTAURACJA PERŁA z Suchej 
 

Park Miniatur Olszowa wraz z bazą gastronomiczno-noclegową 
i atrakcjami dla dzieci - PARK MINIATUR w Olszowej 

 
3. Golonka po bawarsku z zasmażaną na maśle kapustą z grzybami 

leśnymi, podawana z chrzanem i tradycyjną słodką musztardą 
RESTAURACJA BAWARSKA z Jemielnicy 

 

                     Płyty warstwowe ARPANEL  
                     ADAMIETZ SP. Z O.O. ze Strzelec Opolskich 

 

4. Kiełbasa Cysterska 
GRZEGORZ PYKA z Jemielnicy 

 

                     Buty z poliuretanu  
                     PPO ze Strzelec Opolskich 

 
Kołocz Śląski z serem 
PIEKARNIA GRABOWSKI z Otmic 

 

5.   Usługi budowlane od podstaw pod klucz 
  PHU KNAPIK BAU S.C. z Dziewkowic 
 

 
                    Makarony 8 jajeczne 
                    „ŚLĄSKI BIFEJ” ze Strzelec Opolskich 

 

6.  Usługi transportowe w transporcie międzynarodowym 
 „PORJOT” z Izbicka 

 

Salami z pomidorami i bazylią 
PAMAS - ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA  MIĘSNEGO  
z Kolonowskiego                     

 

                     Obiekt restauracyjno-hotelowy „STARY MŁYN”  
                     STARY MŁYN ze Strzelec Opolskich 

 

 
IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………..…………………………………….. 

MIEJSCOWOŚĆ: ………………………………………………………………………………….……………………..… 

ULICA i NR DOMU:……………………………………………………….……………………………..……………….. 

TELEFON  KONTAKTOWY: ………………………………………………………………………..…………………..            

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu na NAJLEPSZY PRODUKT POWIATU 
STRZELECKIEGO 2014  (zgodnie z Ustawą z dn.29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z  2014 r. poz. 1182, 1662)                           
 
PODPIS: ………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

1. Udział w głosowanie może wziąć wyłącznie osoba pełnoletnia, zameldowana na terenie Powiatu Strzeleckiego. 
2. Jedna osoba składa TYLKO JEDNĄ kartę z zaznaczonym JEDNYM produktem. 
3. Wśród wszystkich głosujących na Najlepszy Produkt Powiatu – NAGRODĘ KONSUMENTA, którzy prawidłowo odpowiedzą na 

pytanie konkursowe, zostanie rozdysponowana nagroda (przy jej odbiorze konieczny jest dowód tożsamości). Warunkiem odbioru 
nagrody jest przedłożenie dowodu osobistego lub innego dokumentu jednoznacznie identyfikującego (np. paszport, dowód 
osobisty, legitymacja uczniowska) oraz uregulowanie formalności związanych z obowiązkiem podatkowym wynikającym 
z przepisów.  

4. Karty do głosowania powtarzające się, wypełnione niezgodnie z Regulaminem czy nieczytelne nie wezmą udziału w głosowaniu. 
5. W głosowaniu nie mogą brać udziału pracownicy strzeleckiego Starostwa. 
6. Głosowanie trwa do 28 lutego 2015 r. 
7. Karty do głosowania można wrzucać do urny ustawionej w holu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 

lub wysłać pocztą na ten adres. Decyduje data wpływu. 
 

 


