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Regulamin konkursu wiedzy nt: „Rolnictwo ekologiczne” 

Organizowanego przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 

w Bratoszewicach 

 

§ 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 

 

§ 4 Uczestnicy konkursu 

Uczestnikami konkursu mogą być rolnicy, uczniowie szkół rolniczych oraz studenci uczelni rolniczych, 

zamieszkujących na terenie 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 07.05.2018 do 30.05.2018 zostaną 

zamieszczone pytania testowe do konkursu „ Rolnictwo ekologiczne” 

1. Termin nadsyłania rozwiązanych testów     30.05.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) 

2. Ogłoszenie wyników konkursu                       17.06. 2018 r. 

§ 6 Realizacja konkursu 

Konkurs będzie realizowany w jednym etapie. 

 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 Ekologiczny 2018” 

w terminie do 30.05.2018 r. Liczy się data stempla pocztowego 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.  

Treść klauzuli zawartej w karcie zgłoszenia dotyczącej przetwarzania danych osobowych jest 

następująca:  

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

Bratoszewice, jako Administrator, informuje Panią/Pana, iż: 

1. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), zgodnie z treścią ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. 

2.  podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne      

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu internetowego 

„Rolnictwo ekologiczne” organizowanego przez ŁODR 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane Urzędom Gmin, Urzędom Miast lub 

Starostwom Powiatowym w celu pozyskania sponsorów. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane/usuwane/brakowane zgodnie z kategorią 

archiwalną obowiązującą w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą 

w Bratoszewicach. 

7. posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych                 

w dowolnym momencie – na zasadach określonych w art. 7.3 ogólnego rozporządzenia                      

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, prawo 

do przenoszenia danych, prawo do ograniczonego przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu 

wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych– na zasadach określonych w art. 15-21 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

http://www.lodr-bratoszewice.pl/
http://www.lodr-bratoszewice.pl/
http://www.lodr-bratoszewice.pl/
mailto:sekretariat@lodr-bratoszewice.pl
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9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10. może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych  Łódzkiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach poprzez e-mail: iod@lodr-bratoszewice.pl 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również                                  

w formie profilowania. 

  Wzór karty zgłoszeniowej dostępny na stronie internetowej ŁODR w zakładce OLIMPIADY I 

KONKURSY – konkurs internetowy „Rolnictwo ekologiczne”. 

 

§ 7 Sposób wyboru finalistów konkursu 

Spośród terminowo nadesłanych prac wraz z podpisanym zgłoszeniem, Komisja Konkursowa 

powołana przez Organizatora w składzie: 

1. Tadeusz Morawski – II Zastępca Dyrektora ŁODR 

2.Ewa Kłosińska – Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska 

3. Ireneusz Sadowski – Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej 

4. Ewa Szewczyk – Gł. specjalista ds. ogrodnictwa i roślin okopowych 

Wyłoni 3 osób, które uzyskały największą liczbę punktów z testu wiedzy. W przypadku uzyskania 

takiej samej liczby punktów zostanie przeprowadzone losowanie! 

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. 

 

§ 8 Informacje dodatkowe 

 

 Finaliści zostaną uhonorowani nagrodami w zależności od pozyskanych środków 

finansowych; 

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

 Dopuszcza się możliwość uhonorowania wybranych finalistów przez indywidualnych 

sponsorów; 

 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie konkursu; 

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

przedmiotem konkursu, celem realizacji konkursu. 
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