
 

       Gdańsk, dnia 5.08.2021 
 

 

Grand Prix  Jarmarku św. Dominika 2021 przyznane!  
 

Rozstrzygnięto konkurs o Grand Prix Jarmarku św. Dominika. To coroczne prestiżowe 
wyróżnienie dla najlepszych stoisk, wybieranych w dwóch kategoriach: Dobry Smak i Dobry 
Pomysł. 

WYNIKI KONKURSU O GRAND PRIX JARMARKU ŚW. DOMINIKA 2021 
 

Konkurs przeznaczony jest dla Wystawców Jarmarku św. Dominika 2021, a jego celem  jest wyłonienie 
najlepszej, najatrakcyjniejszej oferty, produktu prezentowanych podczas Jarmarku, w kategoriach 
Dobry Smak i Dobry Pomysł. 

Laureaci nagrody głównej GRAND PRIX w każdej kategorii, otrzymają okolicznościową statuetką, 
dyplom oraz nagrodę w formie voucheru o wartości 5.000 PLN brutto do wykorzystania na zakup 
stoiska w kolejnej edycji Jarmarku św. Dominika. 
 
 KATEGORIA DOBRY POMYSŁ 
 
GRAND PRIX Jarmarku św. Dominika 2021: 
ZISOU z Poznania, stoisko nr 6 przy ul. Kołodziejskiej 
Za drewniane torebki wykonywane ręcznie ze starannie wybranego drzewa brzozowego i 
jesionowego. Każda torebka, poprzez inny układ słojów, jest unikatowa i niepowtarzalna. 

WYRÓŻNIENIE:  
Manufaktura Upcyklingu  z Warszawy, stoisko nr 28 przy ul.Tkackiej 
Za działania proekologiczne, wykorzystywanie zużytych odpadów - kapsułek po kawie do produkcji 
biżuterii, zużytych worków po kawie do produkcji oryginalnych toreb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KATEGORIA DOBRY SMAK 
 
GRAND PRIX Jarmarku św. Dominika 2020:  
ZAKWASOWNIA z Trójmiasta, stoisko nr 18, przy ul. Szerokiej 
Za genialne kiszonki, propagowanie zdrowego stylu odżywiania się wyłącznie na bazie ekologicznych 
roślin w oparciu o politykę zmniejszania ilości odpadów. 

WYRÓŻNIENIE: 
Pomorski Browar Tradycyjny z Gdańska, stoisko nr 100, przy ul. Szerokiej  
za Piwo StaroGdańskie,  podtrzymywanie dawnych tradycji piwowarskich i odtworzenie oryginalnej 
receptury piwa produkowanego w Gdańskim browarze  

Wyróżnienie Specjalne 
dla Samorządu Województwa Pomorskiego  
za „Uliczką Pomorską”, stoiska od 100 do 111, zlokalizowane przy ul. Szerokiej 
Za promocję regionalnych wartości, szczególne połączenie dobrego pomysłu z dobrym smakiem,  

PRAKTYCZNIE i WYGODNIE. ZRÓB ZAKUPY NA JARMARKU, WYŚLIJ BEZPŁATNIE DZIĘKI InPost! 

InPost od dawna wspiera proekologiczne postawy. Jako partner logistyczny Jarmarku Św. Dominika dla 
wszystkich odwiedzających udostępniona została darmowa, najbardziej ekologiczna forma wysyłki 
towaru zakupionego na Jarmarku w dowolne miejsce na terenie Polski. 

InPost codziennie stara się minimalizować wpływ naszej działalności na pogarszającą się kondycję 
planety – z analiz operatora logistycznego wynika, że zamówienie przesyłki do paczkomatu zmniejsza 
emisję CO2 nawet o 75% w porównaniu do dostawy bezpośrednio do domu klienta. Tylko w 2020 roku 
dostawy do Paczkomatów® InPost ograniczyły emisję CO2 o ponad 180 000 ton.  

InPost stara się również inspirować innych do podejmowania działań mających na celu ochronę natury. 
Stąd idea wspierania polskich miast w działaniach proekologicznych i redukcji śladu węglowego – jako 
partner Jarmarku Św. Dominika umożliwiona jest  wysyłka produktów zakupionych na Jarmarku za 
pośrednictwem Paczkomatów.  Z  paragonem potwierdzającym zakup na Jarmarku wystarczy podejść 
do domku InPost (nr 223) zlokalizowanym przy Skwerze Świętopełka (róg ul. Szerokiej i Grobla)  
wygenerować etykietę na SzybkieNadania.pl, a następnie nadać paczkę w pobliskim paczkomacie. 
Wysyłka umożliwia nadanie paczki z paczkomatu do paczkomatu o dowolnym gabarycie. Z darmowej 
wysyłki można skorzystać przez cały okres trwania Jarmarku, do 15 sierpnia.  

Szczegółowy program Jarmarku: https://jarmarkswdominika.pl/program.qbpage 
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