
        

 

                                                       REGULAMIN KONKURSU 

          „ INNOWACYJNOŚĆ W GMINIE DRUŻBICE” 

 

          

                                                           §1. Informacje ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu „Innowacyjność w Gminie Drużbice” jest Gmina Drużbice, 

Drużbice 77 A, 97- 403 Drużbice reprezentowana przez Wójta Gminy Drużbice. 

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia 

Konkursu  pod nazwą „Innowacyjność  w Gminie Drużbice”. Biuro konkursu znajduje się               

w Urzędzie Gminy Drużbice, pok. nr 9. w  Referacie organizacyjnym,  kadr i spraw 

obywatelskich. 

3. Konkurs polega na wyborze innowacyjnego rolnika. Kandydaci do konkursu mogą zgłaszać 

się w dwóch kategoriach: 

a) innowacyjne gospodarstwo rolne 

b) innowacyjne przedsiębiorstwo na wsi (działalność pozarolnicza). 

4. Współorganizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna. 

       

                                               

§2. Cele konkursu 

 

Celem konkursu jest: 

1. Promowanie rolników prowadzących swoje gospodarstwo na terenie Gminy Drużbice, 

wyróżniających się nowatorskim  podejściem, wykorzystaniem produktów rolnych                              

i zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w hodowli zwierząt gospodarskich, uprawie roślin 

i produkcji żywności. 

2. Promowanie przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie Gminy Drużbice, 

związaną z wprowadzeniem nowych technologii, rozwiązań organizacyjno-prawnych                          

i innych usprawniających pracę przedsiębiorstwa. 

 

   §3. Warunki udziału w konkursie 

 

1. Konkurs adresowany jest do rolników i przedsiębiorców prowadzących gospodarstwo/firmę 

na terenie Gminy Drużbice. 

2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Wysłanie 

Formularza Konkursu jest równoznaczne z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu wraz                  

z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu w całości. 

3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz 

Współorganizatora, osoby którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem 

Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin (Przez członków rodziny rozumie się: 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 

którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. 

5. Postanowienia zawarte w punktach 1-4 stosuje się odpowiednio do Współorganizatora 

Konkursu. 

 

                                     § 4. Zasady przeprowadzania Konkursu i zgłaszanie kandydatur 

 

1. Konkurs będzie odbywał się w terminie od 2 lipca 2019 r. do 16 sierpnia 2019 r. 



2. Zgłoszenie do  Konkursu w obu kategoriach powinno zawierać imię, nazwisko lub nazwę 

przedsiębiorstwa, adres, numer telefonu, zgodę na przetworzenie danych osobowych                           

i oświadczenie o akceptacji regulaminu. 

3. Zgłoszenie polega na wypełnieniu formularzu zgłoszenia stanowiącego załącznik do 

niniejszego regulaminu. Formularz należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

Konkurs „Innowacyjność w Gminie Drużbice” do Sekretariatu Urzędu Gminy,  w terminie 

od 2 lipca do 16 sierpnia 2019 r.  w godzinach urzędowania lub przysłać pocztą na adres 

Urząd Gminy Drużbice. Drużbice 77 A 97-400 Drużbice. 

 

                         

 

                            § 5. Kryteria oceny w poszczególnych kategoriach 

 

  1.     Kategoria innowacyjne gospodarstwo rolne: 

1) wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań, 

2) kultywowanie lokalnych tradycji – połączenie nowoczesności z tradycją, 

3) korzystanie ze środków Unii Europejskiej, 

4) estetyka obejścia, 

5) perspektywa rozwoju. 

 

 

2.     Kategoria innowacyjne (pozarolnicze) gospodarstwo na wsi: 

            1) stopień wykorzystania lokalnego potencjału i liczba zatrudnionych pracowników, 

2) współpraca z lokalnymi podmiotami  oraz tzw. społeczna odpowiedzialność biznesu, 

3) zasięg terytorialny działalności, 

4) korzystanie z środków Unii Europejskiej, 

5) działalność na rzecz ochrony środowiska. 

  

  

                                                             § 6. Wybór zwycięzców 

 

1. Wyboru zwycięzców, w poszczególnych kategoriach, dokona 5 osobowa komisja konkursowa 

powołana przez Organizatora. 

2. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla zwycięzców nastąpi w Dniu Gminnych 

Dożynek 8 września 2019 r. w Rasach. 

3. W każdej z kategorii przyznaje się nagrodę za I, II i III miejsce. 

4.   Nagroda za I miejsce - voucherów na reklamę w lokalnych mediach w wysokości 500,00 zł               

      Nagroda za II miejsce - voucherów na reklamę w lokalnych mediach w wysokości 300,00 zł               

      Nagroda za III miejsce - voucherów na reklamę w lokalnych mediach w wysokości 200,00 zł               

 

 

                                                                 § 7. Nagroda 

 

1. Za wydawanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator. 

2. Zwycięzcy Konkursu w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe w postaci voucherów 

na reklamę w lokalnych mediach.  

      3.  Zwycięzcy zostaną zaprezentowani na łamach Biuletynu Gminnego. 

           Publikacja nastąpi w najbliższym wydaniu periodyku, po zakończeniu Konkursu 

      4.  Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej. 

      5. Warunkiem wydania Nagrody jest wyrażenie przez Odbiorcę Nagrody nieodpłatnej zgody na      

           wykorzystanie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego w związku z wydaniem    

           Nagrody oraz w związku z innymi czynnościami wynikającymi z Konkursu. 



 

§ 8. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega  sobie prawo  do nierozstrzygnięcia Konkursu, jego przerwania lub  

odwołania Konkursu bez podania przyczyny.  

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. O każdej zmianie 

Regulaminu Organizator poinformuje zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej 

www.druzbice.pl 

 

3.  Wszelkie wątpliwości dotyczące konkursu wyjaśnia organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.druzbice.pl/


 

 

 

 

 

 

 
 

1. Dane uczestnika konkursu 

 

Imię i nazwisko: ........................................................................... 

 

Nazwa firmy/przedsiębiorstwa: …...................................................... 

 

Data rozpoczęcia działalności/ prowadzenia gospodarstwa: …......................................................... 

 

 

2. Adres do korespondencji i dane kontaktowe 

 

Miejscowość: ............................................................................................ 

 

Ulica:......................................................................................................... 

 

Nr domu:.............................................. Kod i poczta …........................... 

 

N telefonu: ............................................................................................... 

 

Adres e-mail: …........................................................................................ 

 

 

3. Kategoria Konkursowa 

 

…............................................................................................................................................................ 

 

4. Opis przedsiębiorstwa – opis innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w 

gospodarstwie/przedsiębiorstwie. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

. 

 

 

5. Oświadczenia  i zgody 

 

a) Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu „ Innowacyjność                         

w Gminie Drużbice” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

 
DO KONKURSU „INNOWACYJNOŚĆ W GMINIE DRUŻBICE” 

 



b) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wizerunku dla potrzeb konkursu. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych o prowadzonym przeze mnie 

gospodarstwie/przedsiębiorstwie przez Organizatora konkursu dla celów związanych                                      

z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu,  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzeniem 

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 (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1). 

 

 

_____________________________ 

(czytelny podpis, data) 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Drużbice, 97-403 Drużbice 77A

 97-403 Drużbice 20, Telefon: 44 631-10-78/79, E-mail: ug@druzbice.pl 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane ww. celu realizacji konkursu oraz wyłonienia zwycięzców. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a. żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, 

b. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celach 

prowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród. 

 

 

 

 

…............................                                                                                  …........................... 

Miejscowość i data                                                                             Czytelny  podpis uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 


