POWIATOWY KONKURS NA BEZPIECZNE, NOWOCZESNE I EKOLOGICZNE
GOSPODARSTWO ROLNE PRODUKUJĄCE OWOCE MIĘKKIE

REGULAMIN
I. Cel konkursu:
Konkurs ma na celu szerzenie dobrych praktyk w zakresie prowadzenia gospodarstwa
ekologicznego, wdrażania najlepszych — bezpiecznych rozwiązań w gospodarstwach rolnych
produkujących owoce miękkie oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego.
Konkurs ma również za zadanie promowanie zasad ochrony zdrowia i życia podczas pracy
w gospodarstwach rolnych produkujących owoce miękkie, a także popularyzowanie nowoczesnych
i ekologicznych gospodarstw, nastawionych na nowatorskie kierunki produkcji owoców miękkich.
Konkurs ma również popularyzować działania promocyjne i informacyjne mające na celu
promowanie polskich produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów
ich jakości.
II. Organizatorzy:
1. Starostwo Powiatowe w Kraśniku;
2. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kraśniku;
3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny Biuro
Powiatowe w Kraśniku;
4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie Placówka
Terenowa w Kraśniku.
III. Organizacja konkursu:
1. Postanowienia ogólne:
➢ Konkurs ma charakter powiatowy. Odbywa się w okresie od dnia 21.06.2021 r. do dnia
18.07.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Festiwalu
Maliniaki w dniu 18 lipca 2021 roku.
➢ Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie, właściciele, współwłaściciele, dzierżawcy
gospodarstw rolnych ukierunkowanych na produkcję owoców miękkich, produkcyjną
działalność rolniczą w gospodarstwach rolnych, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden
z rolników).
2. Zgłoszenia do konkursu:
➢ Zgłoszenia do konkursu dokonuje się na formularzu, stanowiącym Załącznik
nr 1 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć
w Wydziale Promocji Starostwa Powiatowego w Kraśniku w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 30.06.2021 roku.
➢ Gospodarstwa rolne zgłaszają do konkursu Urzędy Miast i Gmin Powiatu Kraśnickiego
(po 1 gospodarstwie z miasta/gminy).

3. Komisja konkursowa:
➢ Komisję powiatową do oceny zgłoszonych gospodarstw powołuje Starosta Kraśnicki.
Komisja wizytuje zgłoszone do konkursu gospodarstwa rolne, sporządza „Arkusze ocen
gospodarstw" i dokumentację fotograficzną ocenianych gospodarstw, a na ich podstawie
opracowuje protokół końcowy.
➢ Komisja po wnikliwej analizie „Arkuszy oceny" i dokumentacji fotograficznej wybierze
laureatów I, II i III miejsca. Pozostałe gospodarstwa uczestniczące w konkursie otrzymują
wyróżnienia.
IV. Kryteria oceny:
Podstawą oceny gospodarstwa jest stan bezpieczeństwa, nowatorskie metody prowadzenia
działalności rolniczej i dbałość o proekologiczne: działania w prowadzonym gospodarstwie rolnym.
Komisja dokonuje oceny gospodarstwa w oparciu o „Arkusz oceny gospodarstwa" (załącznik
nr 2 do Regulaminu).
Przy ocenie brane będą pod uwagę również:
o wyniki ekonomiczne — wysokość plonów, wartość sprzedanej produkcji owoców miękkich;
o stan budynków inwentarskich i gospodarczych, sprzętu rolniczego oraz instalacji i urządzeń
elektrycznych;
o ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk prac;
o rozwiązania organizacyjne, technologiczne ii techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób
pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym;
o czy w ocenianym gospodarstwie rolnym stosowane są zasady ochrony zdrowia i życia, a także
czy wyeliminowane w nim zostały zagrożenia wypadkowe;
o estetyka gospodarstwa;
o dążenie do produkowania produktów wysokiej jakości;
o brak chemii w ochronie roślin — ekologia upraw;
o wprowadzanie innowacji w produkcji rolnej;
o unowocześnianie parku maszynowego;
o racjonalizacja technologii produkcji rolnej.
V. Ochrona Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Kraśnicki
z siedzibą: 23-204 Kraśnik, Al. Niepodległości 20,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — adres e-maił: abi(a powiatkrasnicki.pl
adres do korespondencji: 23-204 Kraśnik, Al. Niepodległości 20,
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i promocji Konkursu, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) 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 zwane
RODO)-(Dz. Urz. UE L z 2016 r., Nr 119, s. 1 z późn. zm.),
4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych
osobowych,
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu pkt. 3
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
6. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, prawo do irch sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie

ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed ich cofnięciem /zasady określone w Rozdziale III RODO- Prawa osoby,
której dane dotyczą!,
7. Osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,
8. Organizacja Konkursu, jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie,
9. Ponadto informuję, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym nie będą podlegać profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.
VI. Postanowienia końcowe:
Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa. Decyzje
Komisji są ostateczne.

Załącznik nr 1
(Urząd Miasta/Gminy zgłaszający gospodarstwo)

(osoba zgłaszająca , numer telefonu, adres e-mail)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W POWIATOWYM KONKURSIE NA BEZPIECZNE,
NOWOCZESNE I EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO ROLNE PRODUKUJĄCE
OWOCE MIĘKKIE
Niniejszym zgłaszamy właściciela/li gospodarstwa rolnego

(nazwisko i imię właściciela gospodarstwa, adres zamieszkania, adres gospodarstwa)
do udziału w Powiatowym Konkursie na Bezpieczne, Nowoczesne i Ekologiczne Gospodarstwo
Rolne Produkujące Owoce Miękkie.
Gospodarstwo o powierzchni

ha i dzierżawionych

ha, profil produkcji

Jednocześnie wyrażamy zgodę na:
1/ przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) 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 zwane RODO)(Dz. Urz. UE L z 2016 r., Nr 119, s. 1 z późn. zm.)
2/ wykorzystanie przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku wizerunku zgłoszonego rolnika,
wizerunku zgłoszonego gospodarstwa, rozpowszechnianie i publikowanie wizerunku w celach
związanych z przebiegiem Konkursu. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie
z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw

(podpis osoby zgłoszonej)

(data wpływu)

(podpis osoby zgłaszającej)

Załgeznik Nr 2
POWIATOWY KONKURS NA BEZPIECZNE, NOWOCZESNE I EKOLOGICZNE
GOSPODARSTWO ROLNE PRODUKUJĄCE OWOCE MIĘKKIE
ARKUSZ OCENY GOSPODARSTWA
1/ Imię i nazwisko właściciela gospodarstwa

2/ Adres zamieszkania właściciela gospodarstwa

3/ Adres gospodarstwa

4/ Numer telefonu kontaktowego, adres e-mail...,.

L. p.

Kryterium oceny

Punktacja

1.

Estetyka gospodarstwa, ład, porządek

0-6 pkt.

2.

Wysokość plonów, wartość produkcji sprzedanej

0-6 pkt.

3.

Struktura upraw owoców miękkich

0-6 pkt.

4.

Innowacyjne rozwiązania technologiczne w
gospodarstwie

0-6 pkt.

5.

Wyposażenie gospodarstwa: park maszynowy,
nawadnianie, przechowywanie owoców

0-6 pkt.

6.

Rozwiązania organizacyjne, technologiczne i
techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób
pracujących i przebywających w gospodarstwie

0-6 pkt.

7.

Ekologia upraw

0-6 pkt.

8.

Racjonalizacja technologii produkcji rolnej

0-6 pkt.

9.

Jakość produkowanych owoców miękkich

0-6 pkt.

10.

Stosowanie zasad ochrony zdrowia i życia,
eliminacja zagrożeń wypadkowych w
gospodarstwie

0-6 pkt.

Podpis osoby oceniającej

Suma punktów

Punkty uzyskane

