Regulamin konkursu wiedzy : „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”
organizowanego przez
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

§1. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
§2. Cel konkursu:
Celem Konkursu jest upowszechnianie wśród konsumentów wiedzy o walorach, znakowaniu
i dostępności żywności ekologicznej na rynku krajowym.
§3. Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich a także konsumentów
żywności ekologicznej.
§4. Harmonogram konkursu:
1. Ogłoszenie konkursu 01.10.2018 r.
2. Termin nadsyłania prac 25.10.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
3. Obrady jury konkursu 30.10.2018 r.
4. Ogłoszenie wyników konkursu 09.11.2018 r.
§5. Zadanie konkursowe:
Konkurs polega na rozwiązaniu testu nt: „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”,
który zamieszczony jest na stronie internetowej WODR w Poznaniu, w zakładce KONKURSY
(www.wodr.poznan.pl) oraz w październikowym numerze „Poradnika Gospodarskiego”
Pytania do testu należy pobrać, wydrukować ze strony internetowej lub wyciąć z Poradnika
Gospodarskiego a następnie po udzieleniu odpowiedzi wysłać pocztą na adres: WODR w Poznaniu,
ZD w powiecie konińskim; ul. Hurtowa 1; 62-510 Konin z dopiskiem Konkurs EOŚ. Ponadto należy
dołączyć podpisane oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z
treścią regulaminu i wyrażam zgodę na zawarte w nim warunki” oraz zapis: „wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez organizatora danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby
konkursu oraz w celach informacyjnych organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzanie o ochronie danych art 6. pkt 1.a)
§6. Rozstrzygnięcie konkursu:
Spośród terminowo nadesłanych prac wraz z prawidłowo podpisanym zgłoszeniem (wydruk testu)
3-osobowa komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, wyłoni laureatów - 3 osoby (nagrody

główne) i 3 osoby wyróżni (nagrody książkowe), które uzyskają w teście największą liczbę punktów.
W przypadku, jeżeli liczba poprawnie rozwiązanych testów z największą ilością punktów będzie
jednakowa i przekroczy liczbę głównych nagród - drobny sprzęt gospodarstwa domowego (3)
i wyróżnień – książki (3) 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 zamieszczone na stronie internetowej
WODR w Poznaniu www.wodr.poznan.pl
§7. Nagrody:
Drobny sprzęt gospodarstwa domowego i książki o tematyce ekologicznej lub żywieniowej.
§8. Wręczenie nagród:
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 09.11.2018 podczas Sesji Ekologicznej w
Grzegorzewie. W przypadku nieobecności laureata konkursu na Sesji nagrody zostaną wysłane pocztą
na adres wskazany w zgłoszeniu.
§9. Postanowienia końcowe:
Pracownicy WODR w Poznaniu nie mogą brać udziału w konkursie.
Na podstawie art.21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wygrana jest
zwolniona z podatku dochodowego.
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 .
Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie i przyjęcie warunków regulaminu oraz
wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzanie o ochronie danych art 6.
pkt 1.a). Administratorem danych osobowych będzie Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, adres mailowy: wodr@wodr.poznan.pl. Adres mailowy
inspektora danych osobowych: abi@wodr.poznan.pl. Ponadto uczestnicy konkursu wyrażają zgodę
na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach
internetowych Organizatora, w publikacjach wydawniczych oraz w innych Środkach masowego
przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu. Uczestnikom konkursu przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Prace nadesłane po terminie nie
wezmą udziału w konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub
utracone z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora. Udział w konkursie jest bezpłatny
i całkowicie dobrowolny. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

