
 

 

Regulamin konkursu wojewódzkiego 

pn.: „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne” 2020 r. 

 

 

1. Organizator: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

 

2. Współorganizatorzy:  

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny  w Kielcach 

 Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach 

 Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska”

   

3. Cel konkursu: 

 podnoszenie świadomości rolników i ich rodzin w zakresie bhp w gospodarstwie, 

 podwyższanie konkurencyjności gospodarstw agroturystycznych, 

 aktywizacja gospodarstw agroturystycznych do podnoszenia jakości usług,  

 upowszechnienie alternatywnych źródeł dochodu wśród rolników i mieszkańców wsi,  

 popularyzacja walorów krajobrazowych i kulturowych, 

 promocja wsi jako atrakcyjnego miejsca do życia i wypoczynku. 

 

4. Zasady udziału w konkursie: 

W konkursie mogą brać udział rolnicy z województwa świętokrzyskiego spełniających 

warunki określone poniżej: 

1) Prowadzą czynne gospodarstwo rolne i wykorzystują potencjał gospodarstwa do 

świadczenia usług agroturystycznych jako dodatkowe źródło dochodu. 

2) Dokonają zgłoszenia uczestnictwa w konkursie na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do 

regulaminu wraz dokumentacją zdjęciową na nośniku elektronicznym. 

3) Nie będący laureatem I nagrody ostatnich trzech edycji konkursu. 

 

5.  Komisja konkursowa:  

Organizator Konkursu powoła pięcioosobową Komisję składającą się  

z przedstawicieli instytucji będących partnerami (współorganizatorami) konkursu. 

Organizator zastrzega sobie możliwość powołania dodatkowej osoby – przedstawiciela 

mediów regionalnych bądź innego podmiotu działającego między innymi na rzecz  promocji 

agroturystyki. Spośród członków Komisji wyłoniony zostanie Przewodniczący Komisji 

Konkursowej. 

 

6. Przebieg konkursu: 

1) Zainteresowani udziałem w konkursie dokonują zgłoszenia gospodarstwa agroturystycznego 

w terminie do dnia 5 października  2020 roku.  

2) Zgłoszenie konkursowe musi zawierać: 

- Kartę Zgłoszenia stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

- Oświadczenie RODO – Załącznik nr 5 



- Zgłoszenie do bazy gospodarstw agroturystycznych – Załącznik nr 4 (dotyczy nowych 

gospodarstw niewspółpracujących z ŚODR) 

3) Kartę zgłoszenia należy przygotować  w wersji elektronicznej tj.   na płycie  CD/DVD  oraz  

w wersji papierowej z własnoręcznym podpisem.    

4) Zdjęcia gospodarstwa w ilości minimum 15 – 20 szt. przedstawiające bazę noclegową, 

świadczone usługi i otoczenie produkcyjne i rekreacyjne zgłoszonego do konkursu 

gospodarstwa - na płycie  CD/DVD. 

5) Zdjęcia muszą być bardzo dobrej jakości, w formacie:  JPG, minimalna waga pliku 2 Mb, 

rozdzielczość 3000 pikseli na dłuższym boku,  bez przeróbek w programach graficznych. 

Na fotografii nie mogą  być zamieszczone  żadne  znaki, cyfry (np. daty).  

6) Kartę zgłoszenia wraz dokumentacją zdjęciową  należy złożyć osobiście lub za 

pośrednictwem poczty na adres: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie. 

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty za datę otrzymania 

dokumentów uznaje się datę wpływu.  

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,  niekompletne zostaną odrzucone 

na etapie oceny formalnej. 

7) Wyłonienie laureatów  konkursu odbędzie się w trzech etapach: 

I etap   -  ocena formalna przeprowadzona przez Organizatora  polegająca na weryfikacji 

dokumentacji zgłoszeniowej: 

a) złożenie Karty zgłoszenia wraz z załącznikami w określonym terminie i miejscu - pkt 

6, ppkt 1) i 6) Regulaminu w wersji: 

- papierowej - poprawnie wypełniona (komputerowo lub ręcznie drukowanymi 

literami) i podpisana Karta zgłoszenia (Zał. Nr 1) wraz z Oświadczeniem RODO (Zał. 

Nr 5) oraz Zgłoszeniem gospodarstwa do bazy gospodarstw agroturystycznych (Zał. 

nr 4 - dotyczy nowych gospodarstw),  

- elektronicznej - płyta CD/DVD zawierająca Kartę zgłoszenia (doc. Word, bądź skan 

w formacie jpg), zdjęcia gospodarstwa w ilości od 15 do 20 wykonanych zgodnie  

z pkt 6, ppkt 4) Regulaminu. 

   b) zaakceptowaniu wszystkich zgód. 

II etap   -  ocena przeprowadzona przez Komisję konkursową w oparciu o Kryteria oceny 

gospodarstw (Załącznik nr 2) i Kartę oceny gospodarstwa (Załącznik nr 3) na podstawie 

zawartych informacji w Karcie zgłoszenia i dokumentacji zdjęciowej.   

III etap -  wybór 5 laureatów konkursu  na podstawie  sumy uzyskanych punktów   

w oparciu o Zbiorcze zestawienie punktacji gospodarstwa (Załącznik nr 3.1)       

8) Przewodnicząca/y Komisji konkursowej po przeprowadzonej przez wszystkich Członków 

komisji ocenie gospodarstw przygotuje Zbiorcze zestawienie punktacji na podstawie 

którego dokona wyboru  laureatów  konkursu tj. : I, II, i III miejsca oraz  I i  II 

wyróżnienia. Dodatkowo Komisja może  dokonać wyboru indywidualnego laureata tzw. 

nagrody specjalnej za działania w zakresie innowacji i ochrony środowiska  

w agroturystyce.  

9) Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o jego wynikach telefonicznie lub mailowo  

w terminie do 31 października 2020 r. Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu 

zostanie również zamieszczona na stronie internetowej i w miesięczniku ŚODR -  

Aktualności Rolnicze.  



10) Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora  

i Współorganizatorów.  

11) Termin, miejsce i sposób wręczenia nagród ustalony zostanie po rozstrzygnięciu konkursu  

i uwarunkowany będzie od zaleceń dotyczących sytuacji wynikającej z trwającego 

zagrożenia koronawirusem COVID-19.   

 

7. Nagrody i wyróżnienia: 

1) W konkursie zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce oraz  dwa wyróżnienia.  

2) Przyznanie  tzw. nagrody specjalnej nie traktuje się obligatoryjnie. 

3) Fundatorami  nagród w konkursie są:  

a. KRUS O/ Kielce  

b. PIP  OIP w Kielcach  

c. ŚFAiTW „Ziemia Świętokrzyska”  

d. ŚODR Modliszewice  

4) Warunkiem odbioru nagród rzeczowych przez laureatów będzie uiszczenie podatku  

dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi  

(Dz. U. z  2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zmianami) o czym laureaci zostaną wcześniej 

powiadomieni. 

 

8. Inne: 

1) Materiały nadesłane na konkurs nie są zwracane. Mogą zostać wykorzystane  

w publikacjach promocyjnych i dokumentacji konkursowej. 

2) Nadesłanie materiałów wymaganych wraz z kartą zgłoszenia stanowi jednocześnie 

oświadczenie, że nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich 

praw majątkowych i osobistych praw autorskich.  

3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie nadesłanych 

pocztą materiałów dołącz\onych do zgłoszenia.  

4) Uczestnik pokrywa wszystkie koszty związane z udziałem w konkursie. 

5) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie konkursu. 

6) Organizator zastrzega sobie  prawo przetwarzania i wykorzystywania danych gospodarstw 

agroturystycznych - laureatów konkursu w celu promocji na stronach internetowych 

ŚODR, w publikacjach, mediach. 

7) Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora do celów jak w ppkt.6). zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.             

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. , poz. 1000, 1669). 

 

9. RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – ŚODR 

informuje, że: 

1) Administratorem Pana/i danych osobowych jest Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Modliszewicach reprezentowany przez Dyrektora naczelnego, Modliszewice, 



ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie, www.sodr.pl, modliszewice@sodr.pl,  

tel. 41 372 22 84. 

2) Inspektorem ochrony danych w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w 

Modliszewicach jest Mikołaj Pilarski,  

e-mail: mikolaj.pilarski@sodr.pl, tel. 41 372 22 84. 

3) Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań doradczych, informacyjnych, 

szkoleniowych oraz odpłatnych wynikających z ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego 

z dnia 22 października 2004 r., art. 4 ust. 2, 3,4. (Dz. U. z 2018 r. poz. 711). 

4) Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5) Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji archiwalnej. 

6) Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, 

cofnięcia zgody na przetwarzanie. 

7) Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

8) Podanie danych osobowych jest niezbędne do udokumentowania realizacji zadań 

wynikających z ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego 22 października 2004 r. art. 4 

ust. 2, 3,4. (Dz. U. z 2018 r. poz. 711). 

 

Załączniki: 

 

1. Karta zgłoszenia – Załącznik nr 1 

2. Kryteria oceny gospodarstw – Załącznik nr 2 

3. Karta oceny gospodarstw – Załącznik nr 3 

4. Zbiorcze zestawienie punktacji – Załącznik nr 3.1. 

5. Zgłoszenie gospodarstwa do bazy gospodarstw agroturystycznych – Załącznik nr 4 

6. Oświadczenie RODO – Załącznik nr 5 

http://www.sodr.pl/
mailto:modliszewice@sodr.pl
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