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REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1  

Organizator Konkursu 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Produkty lokalne 

Ziemi Piotrkowskiej prosto z serca” zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Powiat Piotrkowski. 

3. Konkurs jest realizowany w ramach operacji pn. „Promocja produktów lokalnych Ziemi 

Piotrkowskiej prosto z serca” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

4. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Uczestnikami Konkursu w zakresie wszelkich pytań, 

uwag i wyjaśnień dotyczących Regulaminu Konkursu, jak również przekazywania Formularzy 

zgłoszeniowych są pracownicy Wydziału Rozwoju, Projektów i Funduszy Zewnętrznych 

Starostwa Powiatowego pod numerem telefonu: (44) 732 88 49.  

§ 2  

Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest pokazanie, iż produkty lokalne są wytwarzane „prosto z serca”, 

w oparciu o tradycję i pasję. Konkurs będzie również służył do zbierania informacji 

o wytwórcach, ich produktach oraz historii z nimi związanych. 

§ 3  

Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest prezentacja wytwarzanego produktu lokalnego „prosto z serca” 

wraz z prezentacją unikatowej historii związanej z wytwarzaniem owego produktu w oparciu 

o tradycję, pasję. 
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2. Przez „produkt lokalny” rozumie się wyrób lub usługę, związanych lub kojarzonych z Ziemią 

Piotrkowską, wytwarzanych z lokalnych surowców, za pomocą tradycyjnych metod, 

przyjaznych dla środowiska. 

3. Uczestnicy konkursu będą oceniani przez Komisję Konkursową pod względem 2 kryteriów:  

1) Zaprezentowanie produktu lokalnego pod hasłem „prosto z serca”,  

2) Przedstawienie unikatowej historii i tradycji związanej z prezentowanym 

produktem, pod hasłem „prosto z serca”. 

4. Konkurs odbędzie się w Hotelu Magellan, ul. Żeglarska 35/31, 97-320 Bronisławów, dnia 

24.08.2021 r. przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego. 

5. Każdy produkt zaprezentowany podczas Konkursu zostanie ujęty w wydanej publikacji 

pokonkursowej pt. „Produkty lokalne Ziemi Piotrkowskiej”. 

6. Komisja Konkursowa wyłoni 3 laureatów, którzy dodatkowo otrzymają nagrody. 

§ 4  

Zasady zgłoszenia do udziału w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być lokalni drobni wytwórcy, producenci, Koła Gospodyń 

Wiejskich, działający na terenie Powiatu Piotrkowskiego. 

2. Rekrutacja podmiotów i osób do Konkursu polega na wypełnieniu Formularza 

zgłoszeniowego, w tym fiszki produktu zawierającej informacje o produkcie - załącznik nr 1 

oraz przesłaniu go drogą pocztową na adres: Wydział Rozwoju, Projektów i Funduszy 

Zewnętrznych, Starostwo Powiatowe, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalskim, 

bądź elektronicznie na adres: e.sudra@powiat-piotrkowski.pl, do dnia 31.07.2021 r. 

3. Liczba miejsc w Konkursie wynosi 10. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 10 podmiotów, 

odbędzie się głosowanie mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego, które wyodrębni 10 

podmiotów z najwyższą liczbą punktów. 

4. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki 

uczestnictwa w Konkursie, określone w postanowieniach niniejszego Regulaminu, z którymi 

Kandydaci są zobowiązani się zapoznać. 

5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych powinna zostać 

dołączona do Formularza zgłoszeniowego. 



 

3 
Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów, dostępnej na 

stronie internetowej KSOW, www.ksow.pl. 

 

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

7. Każdy Kandydat może dokonać tylko jednego zgłoszenia. 

8. Koszty wykonania, dostarczenia i prezentacji produktu ponosi Uczestnik. 

9. W rekrutacji nie będą brały udziału podmioty, które: 

1) nie prześlą Formularza zgłoszeniowego 

2) prześlą niekompletny Formularz zgłoszeniowy lub niezgodny z zawartymi w nim 

standardami 

3) prześlą Formularz zgłoszeniowy po upływie terminu określonego w § 4 pkt 2. 

§ 5  

Komisja konkursowa 

1. Powołuje się Komisję Konkursową, złożoną z 5 członków. 

2. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący. Obrady Komisji Konkursowej są tajne 

i odbywają się w obecności wszystkich członków Komisji Konkursowej. 

3. Komisja Konkursowa wyłania 3 laureatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. 

4. Komisja Konkursowa przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia Konkursu w formie 

protokołu podpisanego przez wszystkich jej członków. 

5. Uczestnicy Konkursu będą oceniani przez Komisję Konkursową pod względem 2 kryteriów:  

1) Zaprezentowanie produktu lokalnego pod hasłem „prosto z serca”,  

2) Przedstawienie unikatowej historii i tradycji związanej z przedstawionym produktem, 

pod hasłem „prosto z serca”. 

Punkty będą przyznawane (od 0 do 6 pkt) w czterech kategoriach:  

- Tradycja,  

- Ekologia i bezpieczeństwo,  

- Pasja i zaangażowanie   

- Historia. 
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6. Każdemu Uczestnikowi zostanie udostępnione miejsce do zaprezentowania swojego 

wyrobu/usługi. 

7. W przypadku uzyskania przez Uczestników jednakowej oceny, ustalenie lokaty odbędzie się 

w drodze głosowania członków Komisji Konkursowej poprzedzonego dyskusją, a w razie 

równej liczby głosów rozstrzygający głos należy do Przewodniczącego Komisji. 

§ 6 

 Nagrody 

1. Każdy produkt zaprezentowany podczas Konkursu znajdzie się w wydanej publikacji 

pokonkursowej pt. „Produkty lokalne Ziemi Piotrkowskiej”. 

2. Trzech Laureatów wyłonionych przez Komisję Konkursową otrzyma nagrody w postaci kursu 

marketingowego dotyczącego kreowania i wprowadzenia wytworzonego produktu na rynek 

wraz z konsultacjami.  

3. Dowodem wydania nagrody będzie potwierdzenie jej odbioru w formie protokołu.  

4. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. 

5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu organizacji Konkursu. 

§ 7 

Zasady wykluczania i unieważnienia Konkurs 

1. Uczestnicy niespełniający warunków Regulaminu lub naruszający jego postanowienia 

podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie. 

2. Organizatorowi przysługuje również uprawnienie do unieważnienia Konkursu w każdym 

czasie, bez podania przyczyny. 
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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

1) Imię i Nazwisko: 

 

2) Nazwa firmy/stowarzyszenia (jeśli dotyczy): 

 

3) Adres korespondencyjny oraz e-mail i numer telefonu: 

 

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu „Produkty lokalne Ziemi Piotrkowskiej prosto 
z serca” organizowanego przez Powiat Piotrkowski. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiat Piotrkowski oraz 
Województwo Łódzkie dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji oraz realizacji Konkursu „Produkty 
lokalne Ziemi Piotrkowskiej prosto z serca” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). 

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć ze swoim wizerunkiem przez Powiat Piotrkowski z siedzibą 
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski oraz Urząd 
Marszałkowski Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, 
w materiałach informacyjnych i promocyjnych publikowanych na stronach internetowych oraz 
gazetach, a także w mediach społecznościowych Powiatu Piotrkowskiego oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, a także podanych przeze mnie informacji na temat 
produktu lokalnego przez Powiat Piotrkowski w wydanej nieodpłatnej publikacji pokonkursowej pt. 
„Produkty lokalne Ziemi Piotrkowskiej”. Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie 
wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 

..............................................  

        czytelny podpis 
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r., 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) informujemy, że: 

I.    Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych jest Starosta Powiatu Piotrkowskiego z siedzibą w Starostwie 
Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski oraz 
Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.  

II.    Inspektor Ochrony Danych 

W Powiecie Piotrkowskim wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – Panią Sylwię Tokarską, z którym 
może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-
mail: s.tokarska@powiat-piotrkowski.pl lub pisemnie na adres siedziby Starostwa Powiatowego 
w Piotrkowie Trybunalskim, wskazany w pkt I. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego 
wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 
ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@lodzkie.pl lub pisemnie na adres 
siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, wskazany w pkt I. 

III.   Cele przetwarzania 

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu wzięcia udziału 
w Konkursie „Produkty lokalne Ziemi Piotrkowskiej prosto z serca” oraz w celu działań promocyjnych 
i informacyjnych. Ponadto, w przypadku uczestników Konkursu dane będą przetwarzane także w celu 
wydania publikacji. Celem Konkursu i publikacji jest pokazanie, iż produkty lokalne są wytwarzane 
„prosto z serca”, w oparciu o tradycję i pasję.  

IV. Podstawa prawna przetwarzania 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w związku z ustawą z dnia 20 
lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Uchwałą Nr 0502/21 
Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji 
w ramach konkursu nr 5/2021 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny 2020-2021. 

Pani/Pana dane osobowe związane z udziałem w Konkursie oraz wizerunek utrwalony na zdjęciach 
w celach informacyjno-promocyjnych, a także dotyczących wydania publikacji będą przetwarzane 
także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

V.   Okres przechowywania danych  
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Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 
III celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

VI.    Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 
w celu rozliczenia projektu ze środków Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, a także mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie 
wynikać z przepisów prawa. 

VII.   Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii (art. 15 
RODO); 
- prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO); 
- prawo żądania od administratora ograniczenia oraz usunięcia danych osobowych (w przypadku 
wystąpienia przesłanek określonych w art. 17 i 18 RODO); 
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO); 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Adres: ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa 
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych wskazany w pkt. II lub pisemnie na adres siedziby Starostwa Powiatowego oraz 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, wskazany w pkt I. 

VIII.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzenia ww. rekrutacji 
oraz Konkursu, w tym wydania publikacji. Niepodanie danych uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie. 

IX.   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Administrator danych nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji 
będących wynikiem profilowania. 

Zapoznałem/łam się: 

 

..............................................  

         czytelny podpis 
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FISZKA PRODUKTU 

 

1) Nazwa produktu lokalnego (wyrób lub usługa): 

 

 

2) Tradycja (pochodzenie, tradycyjna receptura, kultywowanie tradycji, dziedzictwa) (max. 

ilość znaków bez spacji 1200): 

 

 

 

 

 

3) Ekologia i bezpieczeństwo (wpływ na środowisko) (max. ilość znaków bez spacji 1200): 

 

 

 

 

4) Pasja (zaangażowanie) (max. ilość znaków bez spacji 1200): 

 

 

 

 

5) Historia związana z produktem lokalnym pod hasłem „prosto z serca” (max. Ilość znaków 

bez spacji 1200): 

 


