
Załącznik do uchwały nr ???/……./22 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 
z dnia .. czerwca 2022 

REGULAMIN 

VI edycji Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Mazowieckiego VI edycji Konkursu Serów Zagrodowych, 
zwanego dalej „Konkursem”, jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.  

2. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany we współpracy z jednostkami 
samorządu terytorialnego i zainteresowanymi podmiotami funkcjonującymi 
na obszarach wiejskich: lokalnymi grupami działania, stowarzyszeniami i 
innymi.  

3. Konkurs jest organizowany w celu: 
1) promowania wyrobów mleczarskich – serów podpuszczkowych, 
wytwarzanych w  ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, 
rolniczego handlu detalicznego lub przez osoby fizyczne w gospodarstwie 
domowym oraz popularyzacja serów, jako podstawowego źródła wapnia w 
diecie człowieka; 
2) wskazania alternatywnego kierunku wykorzystania mleka w gospodarstwach 
rolnych. 

4. Konkurs realizowany jest jako jednoetapowy konkurs wojewódzki. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń, 

rozstrzygnięcia konkursu, wręczenia nagród z ważnych, niezależnych od Organizatora 
powodów. Informację o zmianie terminów ogłaszane będą na stronie www.mazovia.pl.  

 

§ 2. 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs skierowany jest do osób prowadzący działalność marginalną, lokalną 
i ograniczoną, osób prowadzących rolniczy handel detaliczny, osób fizycznych 
posiadających umiejętności wytwarzania sera podpuszczkowego. 

2. Główna siedziba producenta i miejsce wytwarzania produktu musi znajdować 
się na terenie województwa mazowieckiego. Produkty zgłoszone do Konkursu 
muszą być wytwarzane głównie z surowców pozyskiwanych na Mazowszu. 

3. Zgłoszenia do Konkursu należy składać na Formularzu zgłoszeniowym 
dostępnym u organizatora Konkursu na stronie: www.mazovia.pl. 

§ 3. 

Zgłoszenia do Konkursu  

1. Do Konkursu można zgłaszać sery podpuszczkowe, wykonane osobiście w 
jednej z trzech kategorii: 
1) ser świeży; 
2) ser dojrzewający; 
3) ser pleśniowy.  
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2. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jeden produkt do Konkursu w danym 
roku. 

3. Produkty nagrodzone w poprzednich edycjach Konkursu nie mogą być powtórnie 
zgłaszane. 

4. Ten sam produkt nie może być więcej niż trzykrotnie zgłaszany przez 
producenta do różnych edycji Konkursu.  

5. Zgłoszenia niekompletne oraz nadesłane po terminie nie będą uwzględniane 
w Konkursie. 

6. Zgłoszenie produktu do Konkursu polega na przesłaniu przez operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 896), do dnia 19 lipca  2022 roku (decyduje data nadania 
), wypełnionego Formularza zgłoszeniowego, zgodnie z wzorem stanowiącym 
załącznik nr 1 do regulaminu, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa, lub drogą mailową 
na adres: wydzialrolnictwa@mazovia.pl (decyduje data wpływu maila na adres). 

 

§ 4. 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w drugiej połowie 2022 r. w siedzibie 
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

2. Oceny zakwalifikowanych do Konkursu produktów dokonuje Kapituła 
składająca się z siedmiu osób, w obecności co najmniej pięciu osób. 

3. Członkowie Kapituły dokonują oceny serów w Karcie Oceny Produktów, której 
wzór stanowi załącznik nr 2 regulaminu. 

4. Przed oceną uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni (listownie, 
telefonicznie lub drogą mailową) o terminie dostarczenia reprezentatywnych 
próbek serów (w nieuciążliwych dla środowiska opakowaniach bezzwrotnych) 
do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 
4. 

5. W przypadku dużej liczby zgłoszonych produktów, może się odbyć więcej niż 
jedno posiedzenie Kapituły Konkursu, celem oceny produktów. 

6. Członkowie Kapituły mają prawo do przeprowadzenia, po uprzednim 
uzgodnieniu z producentem, wizytacji miejsc wytwarzania produktów 
zgłoszonych do Konkursu. 

7. O wynikach Konkursu laureaci zostaną poinformowani listownie. 
8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.mazovia.pl . 

 

§ 5. 

Kapituła Konkursu 

1. Kapituła Konkursu obraduje na posiedzeniach. 
2. Pracami Kapituły kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 

inny wyznaczony przez przewodniczącego członek Kapituły. 
3. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności: 

1) prowadzenie posiedzeń Kapituły według ustalonego porządku; 
2) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem posiedzeń Kapituły; 
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3) podział obowiązków pomiędzy członków Kapituły; 
4) reprezentowanie Kapituły na zewnątrz. 

4. Tryb pracy Kapituły określi jej przewodniczący na pierwszym posiedzeniu Kapituły.  

5. Z posiedzeń Kapituły sekretarz sporządza protokół, zawierający w 
szczególności: 
1) numer posiedzenia; 
2) datę i miejsce posiedzenia Kapituły; 
3) wyniki przeprowadzonej oceny produktów; 
4) listę obecności. 

6. Członkom Kapituły nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pracy w ramach 
Kapituły. 

7. Kapituła powoływana jest na okres trwania VI edycji  Konkursu i ulega 
rozwiązaniu w dniu wręczenia nagród laureatom. 

8. Obsługę Kapituły zapewnia Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 
Warszawie. 

 

§ 6. 

Finał Konkursu 

1. W każdej kategorii Konkursu zostaną przyznane: I, II i III miejsce. 
2. W szczególnych przypadkach Kapituła może zadecydować o innym podziale 

nagród lub  przyznać nagrody specjalne oraz wyróżnienia. 
3. Laureaci Konkursu otrzymają dyplom zawierający: nazwę zdobytego tytułu, 

nazwę nagrodzonego  produktu oraz nazwisko producenta, a także nagrodę 
rzeczową. 

4. Nagrody Konkursu wręczone zostaną laureatom do końca 2022 r.  
  
§ 7. 
Postanowienia końcowe 

1. Przystępując do Konkursu, każdy uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego 
regulaminu. 

2. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość odwołania 
Konkursu w czasie jego trwania. 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje 
Organizator. 

4. Wszelkie informacje o Konkursie można otrzymać pod nr tel. 22 5979116  lub wysyłając 
pytania na adres e-mail: wydzialrolnictwa@mazovia.pl . 

 
Załączniki: 
 
nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu, 
nr 2 do Regulaminu – Wzór karty oceny produktów  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU: 
VI Edycja Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych  

 
1. Nazwa produktu i kategoria konkursowa:   

……………………………………………….…………………………………………… 

2. Imię i Nazwisko producenta: 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Zgłaszający produkt to: osoba fizyczna, rolnik prowadzący Rolniczy Handel 

Detaliczny,  prowadzący działalność Marginalną, Lokalną i Ograniczoną  

(podkreśl właściwe) 

Adres 

producenta:…………………………………………………….………………………… 

4. Adres do korespondencji:……………………………………………………….…….. 

5. Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………….  

Telefon…………………………………………………………………………………… 

e mail…………………………………………………………………………………….

             

6. Opis produktu - surowce i sposób produkcji 
 

 
…………………………………………………………………………………………………
….. 
…………………………………………………………………………………………………
….. 
…………………………………………………………………………………………………
….. 
…………………………………………………………………………………………………
….. 
…………………………………………………………………………………………………
….. 
…………………………………………………………………………………………………
….. 
…………………………………………………………………………………………………
…. 
Miejscowość i data                                                                            Podpis 
                                
 
 
 …………………….         …………………… 
Uprzejmie informuję, że: 



1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa 

Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 

59 79 100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP:/umwm/esp; 

2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych to e-mail: 

iod@mazovia.pl. 

Pani/Pana dane osobowe: 

3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej RODO), w celu przyjęcia Zgłoszenia do V edycji Mazowieckiego 

Konkursu Serów Zagrodowych;  

4. mogą zostać udostępnione instytucjom działającym na rzecz promocji takim jak 

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Mazowiecka Izba Rolnicza, 

studia radiowe i telewizyjne, prasa; 

5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji; 

6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia w sprawie 

indywidualnej. 

Przysługuje Pani/Panu prawo: 

7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu; 

8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek uczestnictwa 

w VI edycji Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych;    

Oświadczenie Zgłaszającego 

Oświadczam, że informacje zawarte w Formularzu są prawdziwe.  

……….........……. 
miejscowość  
………………..…… 
data 
…………………….. 
podpis i pieczątka  
osoby upoważnionej 
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  Załącznik nr 2 do Regulaminu 

WZÓR KARTY OCENY PRODUKTÓW  

VI Mazowiecki Konkurs Serów Zagrodowych 

KATEGORIA 
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