
REGULAMIN 

TURNIEJU KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 

podczas Wiosennej Wystawy Ogrodniczo – Pszczelarskiej w Barzkowicach 

27-28.04.2019 r. 

 

 

I. ORGANIZATOR 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 

 

II. MIEJSCE I TERMIN TURNIEJU 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, dalej ZODR,          

73-134 Barzkowice 2, teren otwarty - boisko przy scenie, podczas Wiosennej Wystawy 

Ogrodniczo – Pszczelarskiej 27-28.04.2019 r., zwanej dalej Wystawą  

 

III. CEL TURNIEJU: 

1. Integracja  środowiska wiejskiego w województwie zachodniopomorskim. 

2. Popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu. 

3. Pobudzenie aktywności wśród mieszkańców obszarów wiejskich. 

4. Kultywowanie tradycji rodzinnych. 

5. Promocja Kół Gospodyń Wiejskich województwa zachodniopomorskiego. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami turnieju mogą być wyłącznie Koła Gospodyń Wiejskich, dalej KGW,       z 

województwa zachodniopomorskiego.  

2. W turnieju mogą wziąć udział KGW, które dostarczą Formularz zgłoszeniowy  

(stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) w terminie do 15.04.2019 r. 

mailem na: row.barzkowice@home.pl, skanem lub pocztą tradycyjną na adres: 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Barzkowice 2, 

73-134 Barzkowice. Decyduje data wpływu do Organizatora.  

3. W turnieju KGW powinno być reprezentowane przez minimum 3 członków.  

4. Organizator zapewnia KGW bezpłatną powierzchnię wystawienniczą pod stoisko 

podczas Wystawy, na którym nie można prowadzić działalności gospodarczej. 

5. KGW zapewnia wyposażenie stoiska (tj. namiot, krzesła i stoły). 

 

V. PRZEBIEG TURNIEJU 

1. Turniej odbędzie się w dniu 27.04.2019 r. na terenie siedziby ZODR w Barzkowicach. 

2. Zgłoszone KGW zobowiązane jest uczestniczyć w oficjalnym otwarciu Wystawy                         

o godz. 12.00, po którym w specjalnie wydzielonym namiocie przy scenie głównej 

odbędzie się rejestracja Kół Gospodyń Wiejskich. 

3. Turniej przebiegać będzie w następujących kategoriach: 

1) Dorobek i promocja prac rękodzielniczych. 

2) Quiz ogrodniczo-pszczelarski. 

3) Produkt kulinarny. 

4) Prezentacja stoiska.  

5) „Najlepsze z najlepszych”. 

4. Zgłoszone do turnieju KGW są zobowiązane do udziału w konkursie w każdej z ww. 

kategorii. 

5. Oceny KGW w poszczególnych kategoriach dokonają Komisje składające się z 

minimum 2 przedstawicieli poniższych podmiotów: 

1) Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 

mailto:row.barzkowice@home.pl


2) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Regionalny                           

w Szczecinie, 

3) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Szczecinie, 

4) Zachodniopomorska Izba Rolnicza w Szczecinie. 

6. Podczas oceny Komisje kierować się będą następującymi kryteriami, przyznając od 1 

do 5 punktów za każde kryterium: 

 

1) Dorobek i promocja prac rękodzielniczych – oceni ARiMR: 

a. wykorzystanie materiałów i technik tradycyjnych, 

b. estetyka wykonania, 

c. oryginalność. 

 

2) Quiz ogrodniczo-pszczelarski – oceni ZODR: 

a.  ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi 

 

3) Produkt kulinarny – oceni KOWR: 

a. smak, 

b. oryginalność, 

c. estetyka i sposób wykonania. 

 

4) Prezentacja stoisko – oceni ZIR: 

a. atrakcyjność wizualna, 

b. materiały wykorzystane do dekoracji stoiska 

c. oryginalność, kreatywność, pomysłowość  

d. śpiew, ubiór, itp. 

 

7. Zwycięzcami kategorii „Najlepsze z najlepszych” zostaną trzy KGW z sumą 

największej ilości punktów zdobytych w czterech ww. kategoriach. 

 

8. Podsumowanie oraz ogłoszenie wyników odbędzie się 27.04.2019 r. ok.  godz. 16.00 

na scenie głównej. 

 

VI. NAGRODY 

1. Laureatom poszczególnych kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe za zajęcie I, 

II i III miejsca. 

2. Każde zgłoszone do turnieju KGW otrzyma podarunek za uczestnictwo w turnieju. 

 

VII. PRAWA UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA 

1. Organizator turnieju zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji materiałów 

promocyjnych wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich zgłoszonych do turnieju dla celów 

reklamowych oraz prezentowania wyników turnieju. 

2. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów ponoszonych przez uczestników 

w związku z ich udziałem w turnieju. 

3. Uczestnik turnieju, składając swój podpis na formularzu zgłoszeniowym, oświadcza że: 

a. zapoznał się z Regulaminem Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich oraz zawartą 

w nim Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 

w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 

i akceptuje jego postanowienia w całości,  

b. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2, na zasadach określonych                                             



w rozporządzeniu 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 (tzw. RODO) jego danych osobowych zawartych w 

Formularzu zgłoszeniowym do turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w celu 

uczestnictwa w turnieju i jego przeprowadzenia przez ZODR oraz ewentualnie 

w celach marketingowych. 

c. zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych wizerunkowych do celów związanych z uczestnictwem w turnieju Kół 

Gospodyń Wiejskich, poprzez m.in. publikację w przestrzeni publicznej oraz 

mediach. 

d. został poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne, lecz 

niezbędne w celu wzięcia udziału w turnieju oraz że ma prawo do dostępu do swoich 

danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym 

momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, 

dostępnych w Klauzuli Informacyjnej o Przetwarzaniu Danych Osobowych 

w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. 

 

VIII. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ZODR 

w Barzkowicach 

W związku z realizacją wymogów 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, dalej 

„RODO”), informujemy iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2, tel. 91 479 40 53,  

e-mail: barzkowice@home.pl. 

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w ZODR jest Pani Jowita Kanicka:  

e-mail: iod@zodr.pl; tel. 91 479 40 34.  

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna  

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO 

i w celu realizacji ustawowych zadań ZODR, wynikających z art. 4 ust. 2-4 ustawy 

z dnia 22 października 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 711 z późn. zm.).  

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z wykonywaniem 

ustawowych zadań Administratora, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

ZODR, realizacji zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody, w zakresie 

i celu określonym w jej treści.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędny do realizacji 

celów, o których mowa w ust. 3, a po tym czasie przez okresy oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz archiwizowane 

zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w ZODR.  

5. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom, które 

mają do tego prawo określone w przepisach prawa lub za Państwa zgodą w zależności 

od celu przetwarzania danych oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów 

międzynarodowych i obowiązujących konwencji. 



W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 3, odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZODR 

przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest ZODR. 

6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 

osobowych: 

1) prawo wycofania zgody Pani/Pana na przetwarzanie danych, 

2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

4) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 

5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

6) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na 

Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana 

dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,  

7) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas 

Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan 

przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali 

Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie 

przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych 

przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie 

umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody. 

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt się z Administratorem lub z IOD. 

7. Prawo wycofania zgody 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan  

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez 

wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres 

mailowy, wskazane w pkt. 1 i 2. 

8. Prawo wniesienia skargi do organu 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 

ZODR Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

10. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych przetwarzanych danych 

osobowych, można kontaktować się z Administratorem lub IOD, mailowo lub listownie. 

Dane kontaktowe wskazano w pkt 1 i 2. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkich informacji dotyczących turnieju udziela Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach: 

• e-mail: row.barzkowice@home.pl, 

• tel. (91) 479 40 59, (91) 479 40 29, (91) 479 40 48, (91) 479 40 69. 



2. W turnieju nie mogą brać udziału pracownicy Zachodniopomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, instytucje oceniające oraz członkowie ich 

najbliższych rodzin (tj. zstępni, wstępni, małżonkowie i powinowaci w tym samym 

stopniu, rodzeństwo oraz ich zstępni). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu 

Turnieju. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 

 


