„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa
Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

REGULAMIN KONFERENCJI „ZAINSPIRUJ SIĘ DZIEDZICTWEM”
ORAZ
VIII EDYCJI KONKURSU „SKARBY EUROPY ZAKLĘTE W SZKLE”

Art. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konferencji oraz konkursie Skarby Europy zaklęte w
szkle” w ramach operacji „Zainspiruj się dziedzictwem”, zwanych dalej odpowiednio konferencją i
konkursem.
2. Organizatorami konferencji i konkursu są: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Punkty Informacji
Europejskiej Europe Direct w Olsztynie i w Olecku, Pomorska Izba Rolnicza, Podlaska Izba Rolnicza,
Mazowiecka Izba Rolnicza.
3. Miejsce i termin: 1 – 3 października 2019 r. w Olsztynie.
4. Konferencja i konkurs są skierowane do mieszkańców województw: dolnośląskiego, kujawskopomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego,
podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego,
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, zrzeszonych w grupach formalnych i nieformalnych,
prowadzących działalność w zakresie sztuki, rękodzieła, kulinariów, promujących dziedzictwo
kulturowe, kulinarne, folklor, zwyczaje i tradycje na obszarach wiejskich, których celem jest rozwój
lokalny i poprawa sytuacji społeczno-zawodowej na obszarach wiejskich, oraz przedstawiciele
organizacji i instytucji wspierających obszary wiejskie z ww. województw.
5. Poprzez zgłoszenie swojego udziału każdy uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do
przestrzegania zawartych w nim zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają
go do uczestnictwa w konferencji i konkursie.
6. Ramowy program konferencji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Art. 2. KONKURS „SKARBY EUROPY ZAKLĘTE W SZKLE”
1. Konkurs jest integralną częścią konferencji.
2. Celem konkursu jest promocja przetworów domowych, zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców
bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych, promocja tworzenia krótkich łańcuchów
dostaw, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
3. Przedmiotem konkursu są przetwory oceniane w następujących kategoriach:
I.
domowe przetwory z owoców (w tym jagody, borówki, jeżyny, żurawiny itp.);
II.
domowe przetwory z warzyw (w tym grzyby leśne);
III.
domowe przetwory mięsne i rybne;
4. Każda grupa może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 produkt w każdej z kategorii.
5. Ocena dostarczonych przetworów zostanie przeprowadzona podczas konferencji.
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6. Kryteria oceny:
a. „Pierwsze wrażenie” – czyli wygląd, estetyka, opakowanie itp.
b. Walory smakowe i zapachowe.
c. Cechy wyróżniające produkt spośród innych (jakość, atrakcyjność, związek z regionem,
oryginalna nazwa itp.).
d. Spełnienie wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu (wykorzystanie lokalnych
surowców).
7. Udział w konkursie jest obowiązkowy dla uczestników z województw: warmińsko-mazurskiego,
podlaskiego, pomorskiego i mazowieckiego, którzy chcą wziąć udział w konferencji.
8. Udział w konkursie jest dobrowolny dla uczestników z województw: dolnośląskiego, kujawskopomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego,
śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.
9. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej ani członkowie ich rodzin.
10. Wyłonionym laureatom konkursu (grupom) zostaną przyznane nagrody finansowe w każdej z trzech
kategorii:
I.
miejsce – 500 zł,
II.
miejsce – 300 zł,
III.
miejsce – 200 zł,
wyróżnienie – 100 zł.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.
12. Decyzje komisji konkursowej, złożonej z Organizatorów, są wiążące i ostateczne.

Art. 3. ZASADY REKRUTACJI
1. Przesłanie do dnia 11 września 2019 r. formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 2 do
regulaminu odpowiednio na adres izby rolniczej:
woj. mazowieckie

MAZOWIECKA
IZBA ROLNICZA

woj. podlaskie

PODLASKA
IZBA ROLNICZA

woj. pomorskie

POMORSKA
IZBA ROLNICZA

woj. dolnośląskie,
woj. kujawsko-pomorskie, woj.
lubelskie, woj. lubuskie,
woj. łódzkie, woj. małopolskie,
woj. opolskie, woj. podkarpackie,
woj. śląskie, woj. świętokrzyskie,
woj. warmińsko-mazurskie,

WARMIŃSKOMAZURSKA
IZBA ROLNICZA

05-804 Pruszków, Parzniew, ul. Wolności 2
tel. (22) 290 25 79, 513 900 788
e-mail: sekretariat@mir.pl
16-070 Choroszcz, Porosły, ul. Wierzbowa 57
tel. (85) 676-08-58, 509 934 202, tel./fax (85) 676-08-62
e-mail: bialystok@pirol.pl
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Zygmunta Wróblewskiego 3
tel./fax (58) 302-27-12, 695 426 599, tel. (58) 303-19-39
e-mail: gdansk@pir.home.pl
10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 1
tel./fax (89) 534-05-67, tel. (89) 527-71-89
e-mail: a.naumczyk-szalaj@wmirol.org.pl

2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa
Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

woj. wielkopolskie,
woj. zachodniopomorskie

2. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w siedzibach organizatorów oraz na ich stronach
internetowych.
3. Ilość uczestników: 120 osób, co najmniej po 15 osób z województw: warmińsko-mazurskiego,
podlaskiego, pomorskiego i mazowieckiego, oraz od 1 do 5 osób z województw: dolnośląskiego,
kujawsko-pomorskiego,
lubelskiego,
lubuskiego,
łódzkiego,
małopolskiego,
opolskiego,
podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.
4. Każda grupa może zgłosić 4 przedstawicieli.
5. W przypadku dużej ilości zgłoszeń pierwszeństwo udziału będą miały grupy, które wcześniej nie brały
udziału w podobnych przedsięwzięciach realizowanych przez Organizatorów.
6. Organizatorzy do dnia 23 września 2019 r., po dokonaniu oceny nadesłanych zgłoszeń, wyłonią
uczestników konferencji.

Art. 4. KLAUZULA INFORMACYJNA
dla uczestników operacji „Zainspiruj się dziedzictwem” oraz innych osób których dane osobowe
pozyskano w związku z ubieganiem się o udział w operacji „Zainspiruj się dziedzictwem”
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza ul. Towarowa 1
10-416 Olsztyn, oraz po ich przekazaniu wraz z wnioskiem o refundację Centrum Doradztwa Rolniczego
i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2. Z
administratorem
danych
można
się
skontaktować
poprzez
adres
e-mail:
daneosobowe@wmirol.org.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: 89 534-05-67; lub pisemnie pod
adres siedziby administratora.
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w operacji „Zainspiruj się dziedzictwem”.
Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, co jest równoznaczne z
nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału w operacji
„Zainspiruj się dziedzictwem”.
4. Podane przez Panią/Pana w zgłoszeniu do udziału w operacji „Zainspiruj się dziedzictwem” dane
osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art.6 ust.1 pkt a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są Centrum Doradztwa Rolniczego, Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom uprawnionym do uzyskania
informacji na podstawie przepisów prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
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dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
9. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zawartego na zdjęciach i materiałach audiowizualnych z
operacji mogą zostać upublicznione nieograniczonemu kręgowi odbiorców. Pani/Pana dane osobowe
w postaci wizerunku będą przetwarzane do wycofania zgody. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie
Pani/Pana danych, jednak nie będzie obowiązku zabrania i zniszczenia materiałów wykorzystanych i
rozpowszechnionych przed ich wycofaniem.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywania przez Administratora
dokumentacji dot. operacji „Zainspiruj się dziedzictwem”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, tj. w trakcie realizacji operacji oraz po jej zakończeniu w terminie 5 lat od dnia wypłaty
Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
środków z tytułu zrealizowania operacji.

Art. 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konferencji i konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię
nazwisko, adres) i publikację, bez odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu przepisów.
2. Informacje o osobach nagrodzonych i ich produktach zostaną opublikowane w regionalnych mediach,
w Biuletynie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, stronach internetowych izb rolniczych.
3. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży związanych z uczestnictwem w konferencji i konkursie.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania wydarzenia i nieodpłatnego
upowszechniania materiałów audiowizualnych i wizualnych w celu promocji i przygotowania
sprawozdania z realizacji operacji „Zainspiruj się dziedzictwem”.
5. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem ostatecznie rozstrzygają Organizatorzy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
7. Akceptacja regulaminu odbywa się przez złożenie zgłoszenia.
8. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia operacji „Zainspiruj się
dziedzictwem”, w tym konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami i wydania
nagród zwycięzcom oraz w zakresie niezbędnym do upublicznienia w prasie, na stronie internetowej
Organizatorów oraz mediach informacji o całym wydarzeniu, w tym przebiegu i wynikach konkursu.
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