
 
 

REGULAMIN KONKURSU 

HIT XXVII Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym 

organizowanych pod hasłem: Smaki i barwy Mazowsza! 

Siedlce, 5 i 6 września 2020 r. 

Niniejszy regulamin dotyczy: zasad, kryteriów organizacji i trybu rozstrzygnięcia konkursu  
Hit XXVII Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym, zwanego dalej „Konkursem”.  

§ 1 

Organizatorem konkursu jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce, zwany dalej  
„Organizatorem”. 

§ 2 

Celem konkursu jest wybór produktu żywnościowego (pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego), przez 
co należy rozumieć wyrób, który może być przeznaczony do bezpośredniego spożycia lub sporządzania 
potraw. Produkt powinien być związany z obszarem Mazowsza (pochodzenie, producent).  

§ 3 

1. Wyboru Hitu, określonego w §2, dokonuje komisja konkursowa, składająca się z 
przedstawicieli: nauki, mediów i organizatora, powołana przez dyrektora Mazowieckiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce. 

2. W skład komisji konkursowej wchodzą cztery osoby, na czele z przewodniczącą tego gremium. 
Komisja może pracować w niepełnym składzie – muszą w niej być minimum trzy osoby. 

3. Prace komisji konkursowej są niejawne, odbywają się tylko z udziałem powołanych do niej 
przedstawicieli i dotyczą jedynie dokonania wyboru określonej firmy, według §5 niniejszego 
regulaminu. 

4. Decyzje komisji konkursowej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby  
Głosów decyduje głos przewodniczącej komisji. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje    
od nich odwołanie. 
 

§ 4 

1. W konkursie udział biorą firmy, które do konkursu zgłoszą produkty na załączonym formularzu.  
Zgłoszenia do konkursu można złożyć osobiście, przesłać listownie, faxem nr 25 640 09 12 lub na adres:     

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce  

08-110 Siedlce,  ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem: Zgłoszenie do konkursu „Hit XXVII MDzDR”,  

lub elektronicznie: anna.oledzka@modr.mazowsze.pl  do 21.08.2020 r. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

mailto:anna.oledzka@modr.mazowsze.pl


3. Informacja o konkursie jest umieszczona w informacjach, dotyczących XXVII MDzDR na stronie  
internetowej  www.modr.mazowsze.pl .  

 
§ 5 

1. Komisja konkursowa dokona oględzin zgłoszonych produktów na stoiskach wystawowych, 
5.09.2020 r. w godz. 13.00-16.00 i oceni je wg następujących kryteriów: 

• walory smakowe i estetyczne, 
• wartości zdrowotne, 
• receptura produktu, wytwarzanie lub pochodzenie związane z Mazowszem, 
• forma prezentacji. 

przyznając punkty w skali od 1 do 5, przy czym 1 to ocena najniższa, a 5 najwyższa. 

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez 
zgłaszającego. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje pozbawieniem prawa do nagrody.  

§ 6 

1. Zwycięzca konkursu otrzyma statuetkę dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
oraz dodatkowo nagrodę w postaci bezpłatnego zamieszczenia artykułu promocyjnego w miesięczniku 
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego „Wieś Mazowiecka” (po wspólnych uzgodnieniach), 
wydawanym w nakładzie 3700 egz.  

2. Komisja konkursowa może także przyznać wyróżnienia w konkursie. 

§ 7 

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się na scenie, podczas imprezy 
6 września 2020 roku, ok. godz. 14.00.  

§ 8 

Na stoiskach laureatów konkursu zostanie przeprowadzona sesja zdjęciowa w celu przygotowania 
prezentacji nagrodzonych produktów w: materiałach powystawowych MODR Warszawa, lokalnych 
mediach oraz na stronie internetowej www.modr.mazowsze.pl. 

 

§ 9 

Wystawcy, którzy uzyskają nagrodę laureata lub wyróżnienia, mogą zamieszczać informacje, dotyczące 
otrzymanych nagród, w swoich materiałach informacyjno-reklamowych i na stronach internetowych. 
Wszelkich informacji, związanych z konkursem, udziela Anna Olędzka, komisarz XXVII MDzDR, 
tel. 505 302 473, 25 640 09 34.  

 

 

 

 

 

http://www.modr.mazowsze.pl/
http://www.modr.mazowsze.pl/


Zgłoszenie do KONKURSU 

HIT XXVII  Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym 
Siedlce, 5 i 6 września 2020 r. 

 

1. Nazwa prezentowanego produktu: 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

2. Producent 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

3. Zgłaszający produkt (Wystawca) 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

4. Uzasadnienie zgłoszenia 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

5. Załączniki (receptury, opinie itp.) 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prezentacja produktu:  Stoisko wystawowe na XXVII Międzynarodowych Dniach z Doradztwem 
Rolniczym w Siedlcach, 5 i 6.09.2020 r. 

Ocena zgłoszonego produktu: 5.09.2020 r. w godz. 13.00-16.00. 

Prosimy o obecność osób na stoisku, które dokonają prezentacji. 

______________________________________________________________________________ 



 

Obowiązek informacyjny:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy 

ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl. Kontakt  
z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iodo@modr.mazowsze.pl. tel. 22 571 61 41 lub listownie na adres 
Administratora Danych. 

2. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane wynosi 5 lat, licząc od stycznia następnego roku.  
Po tym okresie może nastąpić archiwizacja dokumentów z Państwa danymi osobowymi, zgodnie z jednolitym 
rzeczowym wykazem akt. 

3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu  przeprowadzenia konkursu „ Hit XXVII Międzynarodowych 
Dni z Doradztwem Rolniczym” i udokumentowania przebiegu konkursu wraz z wręczeniem nagród  
i wyróżnień. 

4. Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w zakresie, w jakim są wymagane do udziału w konkursie. 
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z MODR Warszawa  

w zakresie i celu, w jakim korzystamy ze wsparcia tych podmiotów w obszarze obsługi IT, wysyłek zamówionych 
dokumentów, a w przypadku, gdy prawo tego wymaga, również organom władzy państwowej.  

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych na podstawie 
pisemnego wniosku.  

7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie informujemy, 
że materiały, związane z realizacją usługi, będą podlegać archiwizacji.  

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

9. Na terenie i wokół MODR Warszawa Oddział Siedlce jest prowadzony monitoring wizyjny związany z zapewnieniem 
bezpieczeństwa pracowników, petentów oraz zapewnieniem ochrony mienia MODR Warszawa - Administratorem 
Danych jest MODR Warszawa. 

10. Pani/a dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
 

Oświadczenia  

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 oraz Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (DzU 2018 
poz. 1000 ze zmianami) przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy ul. Czereśniowej 98,  
02-456 Warszawa w celu udziału w konkursie „Hit XXVII Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym” oraz 
publikację mojego wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych w konkursie oraz w materiałach MODR Warszawa, 
patronów medialnych imprezy i współorganizatorów. 

 
……………………….                                 …………………………………………………….. 

(data)                                                                                               (* czytelny podpis zgłaszającego/wystawcy) 
 

Oświadczenie:  

  zapoznałem / am się i akceptuję warunki uczestnictwa w Konkursie i regulamin konkursu;   

 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MODR Warszawa danych do celów marketingowych. 

 

…………………………….……         ………………………………            ………………………………………………………………............................ 
Miejscowość                                      Data                                        Podpis osoby zgłaszającej/wystawcy 

 

 

…….............................................................................................. 

Pieczęć firmowa zgłaszającego 

mailto:sekretariat@modr.mazowsze.pl
mailto:iodo@modr.mazowsze.pl.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000
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