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REGULAMIN 

Konkursu „Najlepsze miody z Twojej zagrody” 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1.     Organizatorem Konkursu „Najlepsze miody z Twojej zagrody”, zwanego dalej 

„Konkursem”, jest Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” z siedzibą w Janiszewie, ul. 

Zielona 127, 26-652 Zakrzew. 

2. Partnerami w projekcie są: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej 

„RADOMKA” i Związek Gmin „Radomka”. 

3.     Celem Konkursu jest propagowanie tradycyjnych miodów, charakterystycznych 

dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Konkurs ma za zadanie 

wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produktu. 

4.     Konkurs współfinansowany jest ze środków budżetu Województwa 

Mazowieckiego organizowany w ramach zadania publicznego pn. Rola pszczół w 

środowisku naturalnym. 

§ 2. 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1.     W konkursie mogą wziąć udział producenci miodu (pszczelarze) oraz osoby 

hodujące pszczoły amatorsko. 

2.     Główna siedziba producenta i miejsce wytwarzania produktu muszą znajdować 

się na terenie powiatów radomskiego lub przysuskiego.  

3.     Warunki udziału wraz z formularzem zgłoszeniowym do Konkursu - 

stanowiącym Załącznik nr 1 - określane są każdorazowo w Regulaminie, dostępnym u 

Organizatora Konkursu na stronie: www.razemdlaradomki.pl  

4.     Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podpisanie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie określonym w oświadczeniu będącym częścią 

formularza zgłoszeniowego. 

§ 3. 

Zgłoszenia do Konkursu 

 

http://www.razemdlaradomki.pl/
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1.     Zgłoszenie miodu do Konkursu polega na przesłaniu wypełnionego formularza 

zgłoszenia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu do siedziby 

organizatora Konkursu na adres: 

      „Razem dla Radomki” Janiszew, ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew  

lub mailowo na adres zarzd@razemdlaradomki.pl 

2.     Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden miód w danej kategorii. 

3.  Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 23 sierpnia 2021 roku (decyduje data 

stempla pocztowego lub data wpływu na pocztę e-mail Organizatora). 

4.     Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

5.     W terminie podanym przez organizatora Konkursu należy przekazać 

reprezentatywną próbkę produktu do Biura Organizatora Konkursu 

§ 4. 

Kategorie 

1. Konkurs jest organizowany w następujących kategoriach: 

1) miód pszczeli odmianowy, 

2) miód pszczeli wielokwiatowy, 

3) miód pszczeli spadziowy. 

§ 5. 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

1.     Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie podanym przez Organizatora 

Konkursu, jednak nie później niż do 31.12.2021. 

2.     Przed oceną uczestnicy Konkursu zostaną poproszeni o dostarczenie do Biura 

Organizatora Konkursu reprezentatywnych próbek miodu przygotowanych do oceny 

komisji konkursowej – w ilości nie mniejszej niż 0,25 l, w opisanych słoiczkach 

(zawierających nazwę miodu i nazwę producenta). 

3.    Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas posiedzenia trzyosobowej Komisji 

Konkursowej, którą powołuje Organizator, Komisja Konkursowa oceni miody oraz 

przyzna I, II, III nagrodę.  

4.    Członkowie Komisji będą oceniać produkty kierując się następującymi kryteriami: 

a) smakiem, 
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b) zapachem, 

c) barwą, 

d) oryginalnością. 

 

5.     Z prac Komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół. 

6.     O wynikach pracy Komisji laureaci Konkursu zostaną poinformowani e-mailowo lub 

telefonicznie. 

7.     Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie www.razemdlaradomki.pl 

8.     Organizator nie zwraca produktów dostarczonych do konkursu, oraz kosztów 

dojazdu. 

§ 6. 

Finał Konkursu 

1.      W każdej z kategorii nagrodzone zostaną trzy produkty. 

2.      Laureaci Konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplom zawierający: 

nazwę producenta, nazwę produktu a także nagrodę rzeczową w postaci węzy pszczelej 

lub pokarmów pszczelich. 

3.      Nagrody we wszystkich kategoriach Konkursu wręczone zostaną laureatom 

Konkursu w terminie podanym przez Organizatora konkursu. 

 § 7. 

Postanowienia końcowe 

1.      W  konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Biura „Razem dla Radomki” oraz 

członkowie ich najbliższych rodzin (tj. zstępni, wstępni, małżonkowie i powinowaci w 

tym samym stopniu, rodzeństwo oraz ich zstępni). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji materiałów 

związanych z niniejszym konkursem, w tym prezentowania wyników konkursu. 

5. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy Regulamin ustala Organizator. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszenia do Konkursu 

http://www.razemdlaradomki.pl/
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Formularz  

zgłoszenie Konkursu „Najlepsze miody z Twojej zagrody” 

 

1. Nazwa produktu:  

……………………………………………………………………………………………… 

2. Nazwa producenta: 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Adres producenta 

……………………………………………………………………………………………… 

4. Adres do korespondencji  

……………………………………………………………………………………………… 

5. Osoba do kontaktu:  

Telefon: ……………………………… 

e-mail: ………………………………. 

6.  Kategoria (odpowiednią kategorię należy podkreślić): 

1) miód pszczeli odmianowy, 

 

2) miód pszczeli wielokwiatowy, 

 

3) miód pszczeli spadziowy. 

 

7. Opis produktu (m.in. smak, barwa, zapach, cechy charakterystyczne, walory zdrowotne 

do uzupełnienia)* 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

8. Krótki opis pochodzenia surowców użytych do wytworzenia produktu/miejsce 

posadowienia pasieki (do uzupełnienia)* 
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………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Miejscowość i data        Podpis 

 

………………………….             ……….……………… 

* W przypadku braku miejsca można poszerzyć pole tekstowe 

Uprzejmie informuję, że: 

1. administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, dane 

kontaktowe: Razem dla Radomki, Janiszew, ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew, tel. (48) 

385 89 96, email: zarzad@razemdlaradomki.pl; 

Pani/Pana dane osobowe: 

1. 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 Konkursu „Najlepsze miody z Twojej zagrody” ;  

2. mogą zostać udostępnione instytucji udzielającej dofinansowania Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie, studia radiowe, prasa regionalna; 

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

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

indywidualnej. 

Przysługuje Pani/Panu prawo: 

5. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu; 

6. 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 

Konkursie „Najlepsze miody z Twojej zagrody”;  

mailto:zarzad@razemdlaradomki.pl
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Oświadczenie Zgłaszającego 

Oświadczam, że informacje zawarte w Formularzu są prawdziwe.  

 

……….........……. 

miejscowość  

 

………………..… 

data 

………………… 

podpis osoby upoważnionej 


