
  

 

 

 

Regulamin konkursu pt. ”Od pola do stołu” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady udziału w konkursie wiedzy organizowanym pod nazwą „ Od 

pola do stołu”, zwanym dalej "Konkursem" oraz prawa i obowiązki uczestników. Konkurs 

jest organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin.  

2.Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Opolu, ul. Wrocławska 172, 45-835 Opole. 

3. Konkurs jest jednoetapowy i zostanie przeprowadzony w dniu 03.03.2020 roku, 

o godz. 10:00. Czas trwania 60 min. 

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. Nadzór nad prowadzeniem Konkursu sprawuje komisja konkursowa, w skład której 

wchodzą osoby wyznaczone przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa. 

6. Wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu i zasad Konkursu rozstrzyga Organizator. 

7. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie uczęszczający do szkół 

ponadpodstawowych z terenu województwa opolskiego. 

 

III. ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie „Zgłoszenia do konkursu (…)” 

(załącznik nr 1). Zgłoszenie należy wysłać listownie na adres 45-835 Opole, ul. 

Wrocławska 172 z dopiskiem „KONKURS WIEDZY” lub przesłać na e-mail wi-

opole@piorin.gov.pl – tytuł maila „KONKURS WIEDZY” w terminie do 31.01.2020 r., 

decyduje data stempla pocztowego. 

mailto:wi-opole@piorin.gov.pl
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2. W konkursie nie może brać większa ilość osób niż wskazana w Zgłoszeniu. – max 10 

osób ze szkoły. 

3. Do każdej ze szkół, która zgłosiła chęć uczestnictwa w konkursie zostaną rozesłane 

arkusze z pytaniami.  

4. Po przeprowadzeniu konkursu szkoły przesyłają wypełnione arkusze konkursowe 

wraz z protokołem z przeprowadzonego konkursu na adres  WIORiN Opole 45-835 Opole, 

ul.  Wrocławska 172, decyduje data stempla pocztowego. 

Wysyłka wypełnionych arkuszy wraz z protokołem konkursu (załącznik nr 2) musi 

nastąpić najpóźniej do 2 dni od daty przeprowadzenia konkursu. 

5. Laureaci Konkursu o wygranej oraz o sposobie wręczenia nagród zostaną 

powiadomieni drogą mailową i telefoniczną.  

6. Osoby, które otrzymały najwyższe wyniki zostaną zaproszone wraz z opiekunami na 

rozdanie nagród. Osoby z najlepszymi wynikami zostaną nagrodzone: 

 - każda osoba otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie, a za poszczególne miejsca 

nagrody, w tym: 

1. miejsce - Czytnik E-Booków  

2. miejsce - drukarka wielofunkcyjna 

3. miejsce - smartwatch 

4. miejsce - karta podarunkowa Empik – 100 zł 

5. miejsce -  karta podarunkowa Empik – 50 zł 

 

IV. ZAKRES ZAGADNIEŃ OBEJMUJĄCY KONKURS 

- Konkursu obejmuje wiedzę z zakresu działania PIORiN, w tym w szczególności: 

- Aktualnie obowiązujące przepisy prawa i zagadnienia z zakresu zdrowia roślin, 

- Aktualnie obowiązujące przepisy prawa i zagadnienia z zakresu środków ochrony roślin, 

- Aktualnie obowiązujące przepisy prawa i zagadnienia z zakresu nasiennictwa, 

Informacje na temat powyższych informacji dostępne są na stronie internetowej 

www.piorin.gov.pl 

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

1.Administratorem uczestnika konkursu danych osobowych jest Opolski Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Opolu (45-835 Opole) 

ul. Wrocławska 172. 

2.Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wyznaczył Inspektora 

Ochrony Danych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, 

z którym można się skontaktować pod adresem: 45-835 Opole ul. Wrocławska 172, e-

mail: in-opole@piorin.gov.pl. 

http://www.piorin.gov.pl/
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3.  Dane osobowe podane przez uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu 

organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach 

Konkursu na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa czy w działalności edukacyjno-informacyjnej oraz w mediach w związku z 

promocją działalności edukacyjnej WIORiN w Opolu, a także w celach archiwizacyjnych i 

rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/6791  o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO,  

4. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu, którym jest:  

- umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,  

- umożliwienie przeprowadzenia konkursu,  

- opublikowanie informacji o laureatach,  

- archiwizację dokumentów.  

5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. 

RODO.  

6. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach2 - przez czas określony w tych przepisach.  

7. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:  

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

- sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także 

prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej;  

- ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  

- wniesienia skarg. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu 

nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością edukacyjno-

informacyjną w ramach upowszechniania wiedzy o ochronie i zdrowiu roślin w 

społeczeństwie. 

9. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób 

wskazanych w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

________________________________________  
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO;  
[2] ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 

ze zm.) 

  



ZAŁĄCZNIK NR 1 

KARTA   ZGŁOSZENIA   SZKOŁY   NA   KONKURS WIEDZY 
 

„ OD POLA DO STOŁU” 
 
 

I. Nazwa i dane szkoły 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
........................................................................ 
.................................................................................................................... 

 
II. Imię, nazwisko i numer kontaktowy nauczyciela 
odpowiedzialnego za przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
........................................................................ 

 
III. Deklarowana ilość uczestników konkursu 
………………………………………………………………...………………………………
……………………………………………………... 
 

 
 
 

…………………………………………………………….. 
                                          podpis dyrektora szkoły 

 
                                                                          

……………………………………………………………..                                             
miejscowość, data zgłoszenia 

 

  



ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA KONKURSU „OD POLA DO STOŁU” 

 

1. Nazwa i dane szkoły 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Imię i nazwisko opiekuna konkursu  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Zadeklarowana ilość osób zgłoszona do konkursu - ……………………..  osób 

4. Osoby, które przystąpiły do konkursu (imię i nazwisko): 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………………………………………………… 

9. ……………………………………………………………………………………………………… 

10. ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

..…………………………………………………… 
Podpis dyrektora placówki lub opiekuna konkursu 

 
 
 

…………………………………………………….. 
Miejscowość i data 

 


