Regulamin konkursu wiedzy nt: Rolnictwo ekologiczne w teorii i praktyce
organizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
w ramach projektu pn.: „Organizacja dwóch konkursów z zakresu ekologii i ochrony
środowiska na obszarach wiejskich dla rolników, uczniów i studentów województwa
Wielkopolskiego” realizowanego w ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

§1. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
§2. Cel konkursu:
Celem Konkursu jest upowszechnianie wśród rolników, uczniów i studentów wiedzy o zasadach
i uwarunkowaniach ekologicznej produkcji rolnej.
§3. Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do rolników, uczniów szkół rolniczych i studentów uczelni rolniczych
zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego.
§4. Harmonogram konkursu:
1. Termin nadsyłania rozwiązanych testów 06.10.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
2. Ogłoszenie wyników konkursu

20.10.2017 r.

3. Podsumowanie i wręczenie nagród

27.10.2017 r. (termin może ulec zmianie)

§5. Zadanie konkursowe:
Konkurs polega na rozwiązaniu testu nt: „Rolnictwo ekologiczne w teorii i praktyce”, który
zamieszczony jest na stronie internetowej WODR w Poznaniu w zakładce KONKURSY
(www.wodr.poznan.pl) oraz w Poradniku Gospodarskim.
Pytania do testu należy wyciąć z Poradnika Gospodarskiego lub pobrać ze strony internetowej
Ośrodka, wydrukować, a następnie po udzieleniu odpowiedzi wysłać pocztą na adres:
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań
z dopiskiem „konkurs – rolnictwo ekologiczne” w terminie do 6 października 2017 roku (decyduje
data stempla pocztowego). Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie. Organizator
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nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub utracone z przyczyn nie leżących po stronie
Organizatora. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
Ponadto należy dołączyć kartę zgłoszeniową z podpisanym oświadczeniem o następującej treści:
„Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z treścią regulaminu i wyrażam zgodę na zawarte w nim
warunki”. Zapis ten jest jednoznaczny z formułą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
organizatora danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby konkursu oraz w
celach informacyjnych organizatora /Ustawa z dn.29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U.
z 2016 r., poz. 922/. Wzór karty zgłoszeniowej dostępny jest na stronie Organizatora
www.wodr.poznan.pl. W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo zgodę powinien podpisać
opiekun prawny.
§6. Rozstrzygnięcie konkursu:
Spośród terminowo nadesłanych prac wraz z prawidłowo podpisanym zgłoszeniem
Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, wyłoni 3 osoby, które uzyskają w teście
największą liczbę punktów, przyznając trzy główne nagrody oraz 5 wyróżnień. W przypadku, jeżeli
liczba poprawnie rozwiązanych testów przekroczy liczbę nagród (3) i wyróżnień (5) to wówczas
zostanie przeprowadzone wśród tych osób losowanie, które wyłoni zwycięzców konkursu.
Prace nie spełniające wymogów zostaną odrzucone. Od decyzji Komisji konkursowej nie ma
odwołania.
Wyniki konkursu zostaną
www.wodr.poznan.pl

zamieszczone

na

stronie

internetowej

WODR

w

Poznaniu

§7. Nagrody:
Główne: Tablet
Wyróżnienia: drobny sprzęt AGD
§8. Wręczenie nagród:
Ostateczny termin i miejsce podsumowania konkursu oraz wręczenia nagród zostanie podane
zwycięzcom w terminie późniejszym.
Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku, o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tj. Dzu. U. z 2016r., poz. 2032 ze zm.)z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera
się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.
Przed odebraniem nagrody głównej (o wartości przekraczającej jednorazowo 760,00 zł brutto).
Zwycięzca zobowiązany jest do uiszczeniu w kasie Organizatora lub na kontro Ośrodka podatku od
wartości nagrody w wysokości 10% wartości nagrody. Nr konta 31 1130 1088 0001 3152 0620 0003.
Podatek musi być wpłacony przed wręczeniem nagrody.
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§9. Postanowienia końcowe:
Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora: Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań oraz na stronie internetowej
Ośrodka www.wodr.poznan.pl.
W sprawach nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na
podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników Organizatora.
Przez członków rodziny, na potrzeby konkursu rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
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Konkurs wiedzy nt: Rolnictwo ekologiczne w teorii i praktyce
(karta zgłoszenia)
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………….……………….………………………….…..…
2. Data urodzenia ……………………….……………………………………………………………….…………………………..
3. Adres .…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
4. Telefon, e-mail .………………………………………………………………………………………………………….………
Uczestniczę jako*:


rolnik,



uczeń szkoły rolniczej …………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa szkoły, miejscowość)



student uczelni rolniczej ………………………………………………………………………………………………….…..
(nazwa uczelni, miejscowość)

Zgłaszam udział w konkursie wiedzy nt: Rolnictwo ekologiczne w teorii i praktyce organizowanym
przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
Podpisane przeze mnie zgłoszenie jest jednocześnie zgodą na publikację imienia i nazwiska w prasie i
Internecie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
zgłoszeniu dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję warunki Konkursu określone w Regulaminie konkursu
wiedzy nt: Rolnictwo ekologiczne w teorii i praktyce zamieszczonego na stronie internetowej
www.wodr.poznan.pl

………………………………………………………………….
Czytelny podpis
*Niepotrzebne skreślić
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Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
...............................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
w konkursie wiedzy nt: Rolnictwo ekologiczne w teorii i praktyce organizowanym przez
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Podpisane przeze mnie oświadczenie jest jednocześnie zgodą na publikację imienia i nazwiska dziecka
oraz przygotowanej przez niego pracy w prasie i Internecie. Jednocześnie wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016r., poz. 922).
W przypadku otrzymania nagrody wyrażam zgodę na pokwitowanie odbioru nagrody przez
nauczyciela/opiekuna.

.............................
Data

....................................
Podpis rodzica/opiekuna
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