„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Regulamin konkursu „LUBUSKA MEGA DYNIA”:
1.

Organizator konkursu:
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli oraz Departament Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

2.

Cele konkursu:
− popularyzacja uprawy dyni i jej walorów żywieniowych;
− wymiana doświadczeń w uprawie dyni pomiędzy uczestnikami konkursu,
− aktywizacja mieszkańców Województwa Lubuskiego,
− edukacja w zakresie uprawy i pielęgnacji warzyw,
− edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców
województwa lubuskiego.

3.

Warunki konkursu:
Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m.in.:
działkowców, osób fizycznych, kół gospodyń wiejskich, sołectw, gospodarstw
agroturystycznych, przedsiębiorstw, organizacji i instytucji mających siedzibę na terenie
województwa lubuskiego.

4.

Zasady i warunki uczestnictwa:
1) Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do 15 września 2022 r. formularza
zgłoszeniowego i klauzul RODO stanowiących załącznik nr 1 i nr 2 do regulaminu na
adres mailowy: n.dziadura@muzeumochla.pl, lub przesłanie formularza pocztą w formie
papierowej na adres:
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli, ul. Ochla-Muzealna 5 66-006 Zielona
Góra

z dopiskiem konkurs „LUBUSKA MEGA DYNIA”
UWAGA!: W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data wpływu do Muzeum
Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli.
Zgłoszenia złożone po terminie oraz te niespełniające warunków udziału w
konkursie, zostaną Odrzucone.

2)

Zasady konkursu „LUBUSKA MEGA DYNIA”:
• Przedmiotem konkursu jest wyhodowanie jak najcięższej dyni.
•

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
- kategoria OPEN – bez badania dyni urządzeniem pomiarowym GREENTEST
- kategoria dynia ekologiczna - dynia zweryfikowana urządzeniem pomiarowym GREENTEST

•

W konkursie mogą brać udział zarówno dynie z uprawy ekologicznej oraz nie ekologicznej. Dynia
zgłoszona do konkursu w kategorii „dynia ekologiczna” zostanie w dniu konkursu zweryfikowana
urządzeniem pomiarowym GREENTEST w celu potwierdzenia, że podczas uprawy nie
stosowano substancji stymulujących wzrost. Pomiar urządzeniem pomiarowym GREENTEST
odbędzie się w dniu finału konkursu w obecności Komisji Konkursowej i uczestnika konkursu.

•

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz nieodpłatne, bezterminowe rozpowszechnianie, publikowanie i powielanie w
wydawnictwach, stronach internetowych, profilach FB przesłanych zdjęć do Organizatora.

5. Organizacja i przebieg finału konkursu „LUBUSKA MEGA DYNIA”
• Finał konkursu „LUBUSKA MEGA DYNIA” odbędzie się 2 października 2022 r. na terenie
Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze.
• Uczestnicy konkursu są zobowiązani dostarczyć dynię na własny koszt do Muzeum
Etnograficznego w Ochli ul. Muzealna 5 najpóźniej do 2 października 2022 r. do godz. 9.00
• Każdy uczestnik może dostarczyć i zgłosić do finału konkursu tylko jedną dynię.
•

•
•
•
•
•

Zgłoszona dynia musi być zdrowa i nieuszkodzona, w szczególności nie może posiadać pęknięć,
wnęk, ciał obcych itp. Dynia nie może również mieć następującego koloru: szary, niebieski,
zielony. Łodyga jest dozwolona, bez winorośli. Dynia nie może zawierać żadnych elementów
sztucznie zawyżających jej wagę m.in. kamieni, piasku itp.

W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej.
Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
Palety do prezentacji dyń oraz wózek widłowy do rozładunku zapewnia Organizator.
Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową.
W kategorii „dynia ekologiczna” przed rozpoczęciem ważenia dyń, Komisja Konkursowa dokona
pomiaru substancji szkodliwych w dyniach za pomocą urządzenia pomiarowego GREENTEST.
• Ważenie dyń odbędzie się w kolejności ustalonej przez Organizatora.
• Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech najcięższych dyń w następujących kategoriach:
OPEN oraz dynia ekologiczna. W każdej z tych trzech kategorii przewidywane są nagrody
pieniężne odpowiednio za I, II, i III miejsce. Organizator przewidział również nagrody rzeczowe
jako wyróżnienia i nagrody pocieszenia.
• Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie bonów i nagród rzeczowych dla laureatów konkursu
odbędzie się w dniu 2 października 2022 r. na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze
- Ochli, niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji Konkursowej. Nagrody pieniężne zostaną
przekazane laureatom konkursu w terminie do 21 dni na wskazane konta bankowe.

6.

Skład i zadania Komisji Konkursowej
• Komisja Konkursowa składać się będzie z minimum 3 członków. Skład Komisji Konkursowej
ustala Organizator.
• Komisja dokonuje oceny jakości dyni, rejestruje wyniki pomiaru substancji szkodliwych w dyni i
wyniki ważenia.
• Komisja Konkursowa sporządza protokół ze swoich prac i przydziela nagrody w poszczególnych
kategoriach.
• Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.

7.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu organizacji finału konkursu i/lub
do odwołania organizacji finału konkursu ze względu na sytuację epidemiczną w kraju.
Organizator zobowiązuje się do poinformowania uczestników o zmianie terminu finału lub
odwołaniu konkursu niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji.

8. Nagrody w konkursie
Organizator przewiduje nagrody pieniężne w następującej wysokości:
KATEGORIA OPEN:
I miejsce - 1000 zł
II miejsce - 600 zł
III miejsce - 400 zł

KATEGORIA DYNIA EKOLOGICZNA:
I miejsce - 1000 zł
II miejsce - 600 zł
III miejsce - 400 zł

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.

