
 

                                                                           
 
 

 
 

REGULAMIN KONKURSU 
NAJLEPSZY PRODUKT NATURALNY 

prezentowany na  
XX Mazowieckich Dniach Rolnictwa 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie 

Oddział Poświętne i Instytut Technologiczno - Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie  
2. Konkurs jest organizowany w celu promocji najlepszych, najsmaczniejszych, najzdrowszych 

produktów żywnościowych oraz wzmocnienie pozycji rynkowej produktów wytwarzanych przez 
mazowieckich producentów.  

     Konkurs ma za zadanie wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością 
produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także 
oryginalnością w podejściu do tematu żywności i innowacyjności przetwórstwa. 

3. Do konkursu mogą być zgłoszone 
 wyroby piekarnicze; 
 wyroby cukiernicze; 
 przetwory mięsne, produkty pochodzenia zwierzęcego; 
 ryby i przetwory rybne; 
  przetwory owocowe i warzywne, produkty pochodzenia roślinnego; 
 produkty mleczarskie; 
 miody; 
 napoje (alkoholowe i bezalkoholowe). 

§ 2. 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

W Konkursie mogą wziąć udział producenci indywidualni i przedsiębiorcy prezentujący 
swoje wyroby na XX Mazowieckich Dniach Rolnictwa    
1. Zgłoszenia do Konkursu należy składać na Formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie 
organizatora Konkursu: www.modr.mazowsze.pl 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
w zakresie określonym w oświadczeniu będącym częścią Formularza zgłoszeniowego. 
 

§ 3. 

Zgłoszenia do Konkursu 
 
1.  Zgłoszenie produktu do Konkursu należy przesłać pocztą lub droga mailową na wypełnionym 
formularzu zgłoszeniowym, załącznik nr 1 do Regulaminu, na  adres: Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne: ul. Henryka Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk do dnia  3  
czerwca 2019r. 
2.  Prezentacja produktu Komisji na stoisku zgłaszającego. 

§ 4. 
Kapituła Konkursu 

 
1. Wyboru laureatów Konkursu dokonuje Kapituła powołana przez organizatora pod przewodnictwem 
osoby wskazanej przez Organizatora. 
2. Szczegółowe zadania oraz tryb pracy Kapituły określa jej Przewodniczący na pierwszym 
posiedzeniu Kapituły. 
3. Kapituła zapozna się z wyrobami zgłoszonymi do konkursu w dniu 15 czerwca (pierwszy dzień 
targów) w godzinach 14-17 na stoisku producenta. 



 

4. Próbki  zgłoszonych produktów muszą być dostarczone w dniu 16 czerwca 2019 r. do godz. 9.00 
sala nr 1, które będą poddane ostatecznej ocenie Komisji Konkursowej.  
5.   Decyzje Kapituły są ostateczne. 

§ 5. 

Rozstrzygnięcie Konkursu 
 
Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu: 16 czerwca 2019 r. po uroczystym otwarciu 
drugiego dnia  XX Mazowieckich Dniach Rolnictwa w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
Oddział Poświętne.   
 

 
§ 6 

Organizator konkursu, w obszarze przetwarzania danych osobowych spełnia wymagania zdefiniowane 
w ramach 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 rozporządzenie o 
ochronie danych – tzw. RODO). 
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