
 
REGULAMIN KONKURSU 

 "ZŁOTO Z ULA - PRODUKTY NA BAZIE MIODU" 
 
I.  Organizator konkursu: 
Organizatorem konkursu jest Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 
zwany dalej ZODR, Barzkowice 2, 73-134 Barzkowice, NIP: 854-00-16-836. 

 
II. Termin i miejsce konkursu 
Konkurs odbędzie się 29 kwietnia 2018 roku w Barzkowicach podczas I Wiosennej Wystawy Ogrodniczo 
– Pszczelarskiej organizowanej przez ZODR. 
 
III.   Cel konkursu 
1. Wyłonienie najlepszego i najsmaczniejszego produktu wytworzonego na bazie miodu. 
2. Przeprowadzenie działań informacyjnych mających na celu promowanie produktów 

żywnościowych na bazie miodu, wymiana doświadczeń i przepisów.  
3. Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych produktach żywnościowych, 

wytwarzanych w gospodarstwach i przez lokalnych producentów. 
 
IV.   Warunki uczestnictwa  
1. Uczestnikami konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich, lokalni producenci żywności oraz 

mieszkańcy obszarów wiejskich. 
2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie czytelnie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego wraz z przepisem na konkursowy produkt do dnia 20 kwietnia 2018 r. na adres 
ZODR w Barzkowicach, Barzkowice 2, 73-134 Barzkowice lub skanów ww. dokumentów mailowo 
na adres: row.barzkowice@home.pl oraz dostarczenie zgłoszonego i wcześniej przygotowanego 
produktu na miejsce konkursu do godziny 12:00 w dniu 29.04.2018 r. 

3. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko produkty (np. wyroby cukiernicze, napoje) przygotowane 
na bazie miodu. 

4. Uczestnicy sami ponoszą wszelkie koszty udziału w konkursie, w tym koszty dojazdu i zakupu 
produktów potrzebnych do wykonania produktu konkursowego. 

5. Zastawę niezbędną do serwowania produktu każdy uczestnik zabezpiecza we własnym zakresie. 
6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden produkt. 

 
V.   Przebieg konkursu  
1. Oceny zgłoszonych produktów dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 
2. Przy ocenie produktów Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami: 
a) smakiem – od 1 do 5 punktów, 
b) oryginalnością – od 1 do 5 punktów, 
c) estetyką i sposobem serwowania, kolorystyką i wrażeniem ogólnym – od 1 do 5 punktów. 
3. Trzem uczestnikom z największą liczbą zdobytych punktów Organizator przyzna nagrody rzeczowe. 
4. W przypadku przyznania nagrody osobie fizycznej, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 roku o podatku dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 tj. z późn. zm.) 
z tytułu wygranych w niniejszym konkursie laureat będzie zobowiązany do wpłaty zryczałtowanego 
podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości wygranej na konto Organizatora Nr 10 1130 
1176 002 2146 6320 0005. 

 
VI.   Postanowienia Końcowe 
1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach oraz członkowie ich najbliższych rodzin (tj. zstępni, wstępni, 
małżonkowie i powinowaci w tym samym stopniu, rodzeństwo oraz ich zstępni). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu. 



3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa 
polskiego.  

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji materiałów związanych z 
niniejszym konkursem, w tym przepisów zgłoszonych przez Uczestników oraz prezentowania 
wyników konkursu. 

5. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy Regulamin ustala Organizator. 
6. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Barzkowicach pod nr tel. 91 479 40 59 oraz 91 479 40 69. 
 
 


