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Regulamin „Konkurs wiedzy  Rolnictwo ekologiczne” 

Organizowanego przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach 

w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan 

operacyjny na lata 2018-2019, w ramach operacji pod tytułem „XXI Wojewódzka Wystawa 

Zwierząt Hodowlanych i Targi Rolne „W sercu Polski” oraz Konkurs Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne”. 

 

§ 1. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach  

§ 2. Kontakt 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach ul. Nowości 32 95-011 

Bratoszewice tel. 42 719 89 28, 719 89 29, 719 89 13, 719 60 83; fax. 42 719 66 99; 

 Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska 

§ 3. Cel konkursu 

 Głównym celem konkursu jest rozpowszechniania wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego, ochrony 

środowiska oraz zdrowej żywności. 

Celami szczegółowymi jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie: 

➢ Ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami wynikającymi z prowadzonej w gospodarstwie 

rolnym działalności; 

➢ Zasad dobrej praktyki rolniczej; 

➢ Odnawialnych źródeł energii; 

➢ Wytwarzaniu produktów rolniczy sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i zwierząt oraz 

zdrowotności roślin; 

➢ Zapewnienia warunków dobrostanu zwierząt; 

➢ Prawidłowego użytkowania gruntów; 

➢ Propagowania standardów jakości; 

➢ Promocja gospodarstwa ekologicznego jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego; 

➢ Ochrony różnorodności genetycznej roślin i zwierząt 

➢ Program działań mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi 

ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu 

§ 4. Uczestnicy konkursu 

Uczestnikami konkursu mogą być  mieszkańcy województwa łódzkiego.  
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§ 5. Terminarz konkursu 

Na stronie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach w zakładce 

OLIMPIADY I KONKURSY  www.lodr-bratoszewice.pl  w dniach od 13.05.2019 do 31.05.2019 zostaną 

zamieszczone pytania testowe do „Konkursu wiedzy Rolnictwo ekologiczne” 

1. Termin nadsyłania rozwiązanych testów  I etapu 31.05.2019 r. (decyduje data wpływu do 

ośrodka bądź data przesłania zgłoszenia internetowego ) 

2. W przypadku gdy nie będzie można wyłonić finalistów z I Etapu konkursu, ze względu 

uzyskania takiej samej liczby punktów oraz tej samej daty wpływu wypełnionego testu, 

zostanie ogłoszony  II Etap Konkursu wiedzy Rolnictwo ekologiczne, który odbędzie się w 

terminie do 7 dni od daty sporządzenia protokołu z I etapu. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu w Bratoszewicach 23.06.2019 r. podczas imprezy: „XXI 

Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Targi Rolne „W sercu Polski” oraz Konkurs 

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. 

§ 6 Realizacja konkursu 

Konkurs będzie realizowany w jednym  lub w dwóch etapach. 

I etap 

Test wiedzy zostanie zamieszczony na stronie www.lodr-bratoszewice.pl w zakładce OLIMPIADY 

I KONKURSY.  

Pytania do testu oraz kartę zgłoszenia należy pobrać ze strony www.lodr-bratoszewice.pl , wypełnić 

zamieszczony arkusz odpowiedzi oraz kartę zgłoszenia, a następnie wysłać pocztą na adres: Łódzki 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedziba w Bratoszewicach ul. Nowości 32 95-011 Bratoszewice lub 

na adres mailowy sekretariat@lodr-bratoszewice.pl z dopiskiem „Konkurs wiedzy Rolnictwo 

ekologiczne” w terminie do 31.05.2019 r. Liczy się data wpływu do Ośrodka bądź data przesłania 

zgłoszenia internetowego. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Organizator 

konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ZGŁOSZENIA OPÓŹNIONE LUB UTRACONE Z PRZYCZYN NIE 

NALEŻĄCYCH PO STRONIE ORGANIZATORA. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie 

dobrowolny. 

Wzór Karty zgłoszenia do udziału w konkursie dostępny na stronie internetowej ŁODR w zakładce 

OLIMPIADY I KONKURSY –  „Zaproszenie do udziału w Konkursie wiedzy rolnictwo ekologiczne”. 

Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie i przyjęcie warunków regulaminu oraz 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji konkursu zgodnie z ustawą 

z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. DzU. z 2018r. poz.1000) oraz na podstawie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.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 rozporządzenie o ochronie 

danych art.6 pkt 1a. 

http://www.lodr-bratoszewice.pl/
http://www.lodr-bratoszewice.pl/
http://www.lodr-bratoszewice.pl/
mailto:sekretariat@lodr-bratoszewice.pl
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Ponadto uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego wizerunku, imienia 

i nazwiska oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora, 

w publikacjach wydawnictw oraz innych środkach masowego przekazu na potrzeby związane 

z podaniem wyników konkursu. 

II etap 

Test z pytaniami II Etapu Konkursu wiedzy Rolnictwo ekologiczne zostanie przesłany na indywidualne 

adresy mailowe  osób, które otrzymały taką sama liczbę punktów oraz przysłały wypełnione testy z I 

etapu z taką samą datą. 

Wypełniony test należy przesłać na adres mailowy sekretariat@lodr-bratoszewice.pl z dopiskiem 

„Konkurs wiedzy Rolnictwo ekologiczne II Etap” w terminie do 13.06.2019 r. W przypadku nie 

odesłania wypełnionego testu, uczestnicy zostają wykluczeni. 

§ 7. Sposób wyboru finalistów konkursu 

I Etap 

Spośród terminowo nadesłanych prac wraz z podpisanym zgłoszeniem, 4 osobowa Komisja 

Konkursowa, w skład której będą wchodzić specjaliści ŁODR Bratoszewice – pracownicy merytoryczni, 

zajmujący się w Ośrodku problematyką ekologii i ochrony środowiska, powołana przez Organizatora 

sprawdzi poprawność odpowiedzi wszystkich nadesłanych testów i określi kolejność lokat, a nagrody 

otrzymają laureaci trzech pierwszych miejsc. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o 

kolejności decydować będzie termin i godzina wpływu wypełnionego testu!  

Prace nie spełniające wymogów zostaną odrzucone. Od decyzji komisji konkursowej nie ma 

odwołania. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej ŁODR zs w 

Bratoszewicach www.lodr-bratoszewice.pl  

Odpowiedzi na pytania testowe: 

➢ Test obejmuje 30 pytań, 

➢ Prawidłowa odpowiedź  zawarta jest tylko w jednej z trzech odpowiedzi, 

➢ Za każda prawidłową odpowiedź przyznawany będzie 1 punkt, za każda nieprawidłową 

0 punktów, 

➢ Zaznaczenie dwóch odpowiedzi  dyskwalifikuje odpowiedź na to pytanie. 

II Etap 

Odpowiedzi na pytania testowe II etapu: 
 

▪ Test obejmuje 30 pytań 

▪ Prawidłowa odpowiedź  zawarta jest tylko w jednej z trzech odpowiedzi, 
▪ Za każda prawidłową odpowiedź przyznawany będzie 1 punkt, za każda nieprawidłową 0 

punktów, 
▪ Zaznaczenie dwóch odpowiedzi  dyskwalifikuje odpowiedź na to pytanie. 

http://www.lodr-bratoszewice.pl/
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W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez więcej niż jednego uczestnika, o 
kolejności    decyduje data i godzina wpływu wypełnionego testu! 

 

§ 8. Nagrody 

Finaliści trzech pierwszych miejsc zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi. 

§ 9. Informacje dodatkowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. 

2. Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do prowadzenia Konkursu, a ich interpretacja 

należy odpowiednio do Komisji lub Jury Konkursowego. 

3. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień 

Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w 

Konkursie. 

4. Dopuszcza się możliwość uhonorowania finalistów przez inne instytucje, urzędy, firmy itp.; 

5. Dopuszcza się możliwość uhonorowania wybranych finalistów przez indywidualnych 

sponsorów; 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są 

przedmiotem konkursu, celem realizacji konkursu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości oraz 

kontaktowania się telefonicznie z osobami, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły 

się na ich wykorzystanie do innych celów związanych z działalnością statutową ŁODR. Pod 

pojęciem niezapowiedzianych wiadomości lub kontaktu telefonicznego rozumie się 

informacje odnoszące się do działalności statutowej ŁODR (np. informacje o kolejnych 

konkursach, organizowanych targach). 

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego 

9. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Uczestnikami Konkursu w zakresie wszelkich pytań, 

uwag i wyjaśnień dotyczących Regulaminu Konkursu są pracownicy Działu Rolnictwa 

Ekologicznego i Ochrony Środowiska Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs w 

Bratoszewicach. 

 

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie 

partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia 

portalu internetowego http://ksow.pl 

 

 


