
    

 

 

 

Regulamin konkursu „Najlepszy Miód imprezy Święto 

Miodu” Organizowanego w dniu 22-08-2021 o godzinie 

11:00 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze 

 

 

1. Organizator konkursu: 

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli, ul. Ochla-Muzealna 5, 66-006 

Zielona Góra, NIP: 97-0-53-336 REGON: 001104411 

Dane teleadresowe: sekretariat@muzeumochla.pl 683211591 

 

Współorganizator:  

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ul. Krakowskie Przedmieście 66 00-322 

Warszawa 

 

2. Cele konkursu: 
Promowanie lokalnych produktów i producentów w szczególności pasiek i wyrobów pszczelarskich 

 

3. Czas trwania konkursu 

Konkurs organizowany jest w dniu 22 sierpnia w godzinach 11:00 – 16:00. Wyłonienie laureatów i 

ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 22 sierpnia do godziny 16:00.  

 

4. Warunki uczestnictwa: 

 
Uczestnikiem konkursu może być Pasieka działająca na terytorium Polski zarejestrowana w Inspektoracie 

Weterynarii.  

 

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie słoika miodu o pojemności min. 0,3l do sekretariatu Muzeum w 

dniu 22-08-2021 do godziny 12:00 oraz wypełnienia formularza zgłoszenia dostępnego w załączniku lub w 

sekretariacie Muzeum. 

 

W konkursie nie mogą być wystawione miody wzbogacone o inne składniki (np. maliny, czekoladę) 

 

Udzielenie zgody na udział w Konkursie jest jednoznaczne z udzieleniem zgody  na fotografowanie, 

nagrywanie wizerunku oraz towaru podczas imprezy z możliwością wykorzystania przez Organizatora i 

Współorganizatora w dowolny sposób podczas i po imprezie.  

 

Każda Pasieka może zgłosić do konkursu maksymalnie jeden miód.  

 

5. Zasady konkursu: 

 

Wyboru „Najlepszego miodu” dokona Komisja powołana przez Organizatorów w dniu Konkursu 

Ocena Komisji nie podlega podważeniu.  

 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 22-08-2021 do godziny 16:00.  

 

Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłosić w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników, 

pisemnie w sekretariacie Muzeum. Organizator ma obowiązek rozpatrzyć reklamacje w ciągu 14 dni od 

zgłoszenia.  

.  
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6. Nagrody w konkursie 

 
Organizatorzy konkursu przyznają jedna nagrodę w wysokości 1500zł. Nagroda zostanie wypłacona w 

formie gotówki w dniu ogłoszenia wyników. Nagroda będzie umniejszona o wartość podatku obowiązującą 

w dniu konkursu.* 

 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania 

przyczyny do dnia 22-08-2021.  

 
*Zgodnie z art. 30 ust. 1 u.p.d.o.f, kwota nagrody podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. 

Podatek od nagród w konkursie zostanie odjęty od wartości nagrody, a następnie odprowadzony przez Organizatora do urzędu 

skarbowego. 

 

 

Zgoda RODO 

 
1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów 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) dalej 

„RODO”, jest Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze- Ochli, ul. Ochla Muzealna 5 66-006 Zielona 

Góra  

2. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze- 

Ochli, ul. Ochla Muzealna 5 66-006 Zielona Góra  

3. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji 

Konkurs na Najlepszy Miód Imprezy Święto Miodu 2021, opublikowanie nazwiska uczestnika/nazwy 

pasieki konkursu w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu 

ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)  

4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.  

5. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.  

6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w 

dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.  

7. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 Zgoda do klauzuli dla osób pełnoletnich: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i 

innych danych zawartych w zgłoszeniu udziału w Konkurs na Najlepszy Miód Imprezy Święto Miodu 

2021” w celu przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej 

Górze- Ochli, ul. Ochla Muzealna 5 66-006 Zielona Góra  

 

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

(imię i nazwisko uczestnika konkursu, data, miejscowość) 


