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Regulamin 

udziału w wystawie żywności ekologicznej i promocji przetwórstwa na 

poziomie gospodarstwa 

I. Cel  

Wystawa ma na celu podniesienie jakości realizacji Programu produkcji żywności 

ekologicznej i jej promocja na terenie województwa lubuskiego.  

II. Adresaci i warunki uczestnictwa: 

W wystawie może brać udział każde gospodarstwo ekologiczne z terenu województwa 

lubuskiego: 

• któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków                

o przyznanie płatności; 

• który wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady 

(WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej                           

i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91          

i posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą; 

• którego gospodarstwo spełnienia normy i wymogi wzajemnej zgodności; 

• który dokonał zgłoszenia do Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku w 

terminie do 31 sierpnia 2018 r., 

• rolnik zgłoszony do wystawy wyraża zgodę na udział w wystawie na Formularzu 

Zgłoszeniowym, (na wzorze załącznika nr 1 do Regulaminu). 

 

III. Procedura udziału w wystawie: 

1. Komisja dokona wstępnej weryfikacji pod względem formalnym nadesłanych 

zgłoszeń. Komisję powołuje Dyrektor Lubuskiego Doradztwa Rolniczego w Kalsku.  

2. Komisja spośród zakwalifikowanych zgłoszeń dokonana ostatecznego wyboru pięciu 

gospodarstw, które będą mogły uczestniczyć w wystawie swoich produktów. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:PL:PDF
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3. Wybór będzie dokonywany na podstawie następujących kryteriów:  

• asortyment produktów 0-5 pkt. 

• ilość oferowana do sprzedaży 0-10 pkt. 

• stopień przetworzenia 0-10 pkt. 

 

IV. Dodatkowe postanowienia 

1. Organizator wystawy nie zwraca materiałów nadesłanych na wystawę, zastrzega sobie 

również prawo do ewentualnego ich wykorzystania w publikacjach promocyjnych 

oraz jako dokumentacja wystawy.  

2. Nadesłanie materiałów wymaganych przez zgłoszenie stanowi jednocześnie 

oświadczenie, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają 

ich majątkowych i osobistych praw autorskich.  

3. Organizator nie zwraca kosztów przygotowania zgłoszenia. 

4. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie  

nadesłanych pocztą materiałów dołączonych do zgłoszenia.  

5. Uczestnicy wystawy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 

rozumienia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez organizatora  o tematyce związanej z 

wystawą. 

6. Zgłoszenie się do wzięcia udziału w wystawie jest równoznaczne z akceptacją 

Regulaminu wystawy. 

7. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na adres LODR Kalsk 91, 

 66-100 Sulechów, faksem, pocztą elektroniczną lub osobiście w terminie 

 do 31sierpnia  2018 r. 

8. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje wsparcie KSOW oraz ma możliwość 

zarejestrowana się jako Partner KSOW (informacje na portalu internetowym 

http://ksow.pl). 

9. Osobą do kontaktu w sprawie wystawy jest: Pani Magdalena Gadawska,  

             tel. ( 068)3852091 lub 502 531 591 

http://ksow.pl/
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V. Obowiązki organizatora: 

1. Udostępnienie dla każdego z pięciu gospodarstw powierzchni wystawienniczej wraz z 

namiotami i wyposażeniem. 

2. Zakup produktów ekologicznych od  każdego z wytypowanego gospodarstwa do 

przeprowadzenia degustacji podczas targów. 

3. Przygotowanie zakupionej żywności do degustacji. 

4. Wynajem hostess i przeprowadzenie degustacji na terenie organizowanego w dniu  

16 września 2018 r. w Kalsku IX Lubuskiego Kiermaszu Ogrodniczego.  

5. Rozpowszechnienie informacji z przebiegu wystawy. 

 

 

 

 

 
Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksow.pl/
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Załącznik nr 1/2018 

do Regulaminu  

 

Formularz zgłoszeniowy 

udziału w wystawie 

żywności ekologicznej i promocji przetwórstwa na poziomie gospodarstwa 

 

I. Podstawowe informacje 

1. Dane właściciela gospodarstwa: 

Imię ………………………………………………… 

Nazwisko …………………………………………… 

2. Numer ewidencyjny gospodarstwa (zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) …………………………..…...................... 

3. Numer  aktualnego certyfikatu ekologicznego ……….....…………………..…......... 

4. Adres gospodarstwa:  

Kod pocztowy ………………,  poczta  ……………........……… 

Miejscowość  ……………………………ul ………………….. nr domu ................ 

5. Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż gospodarstwa): 

Kod pocztowy ………………,  poczta  ……………........……… 

Miejscowość  ……………………………ul ………………….. nr domu ................ 

6. Kontakt: 

Tel./fax ……………………………………………… 

Tel. kom. ……………………………………………. 

E-mail. ………………………………………………. 

II. Kierunek produkcji gospodarstwa – krótki opis: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….................................... 
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III. Wykaz produktów ekologicznych wytworzonych we własnym gospodarstwie  

przeznaczonych na wystawę: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

IV. Dane osoby zgłaszającej/instytucji gospodarstwo do wystawy: 

…………………………………………………………………………………………………

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

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wizerunku dla potrzeb 

wystawy. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych o prowadzonej przeze 

mnie działalności w rolnictwie ekologicznym dla celów prowadzenia wystawy,  

oraz umieszczenie ich w publikacji i materiałach poświęconych wystawie zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z póź. zm.)

  

 

Potwierdzam wiarygodność powyższych danych, znajomość i akceptację regulaminu 

programu. 

 
Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

 

 

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

        Czytelny podpis rolnika 

 

 

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

Data i czytelny podpis osoby zgłaszającej 

http://www.ksow.pl/


 

  
 

 
 

 
 

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

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi   

 
Załącznik nr 2/2018 do Regulaminu  

FORMULARZ OCENY GOSPODARSTWA  

 

Imię.…………………………………...................................... 

Nazwisko………………………………………............................................... 

Numer ewidencyjny gospodarstwa (zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).................………………. 

Adres gospodarstwa:  

Kod pocztowy….....…………,  poczta…..............…........…........…. 

Miejscowość………… ul. …………..nr …………………….. 

Kontakt: 

Tel./fax ………………………………………….. 

Tel. kom. ………………………………………… 

E-mail. ………………………………………………   

 

Lp. 

 
Normy i wymogi wzajemnej zgodności 

OCENA 

TAK NIE 

1. 

Utrzymania gruntów, wchodzących w skład gospodarstwa, w dobrej kulturze 

rolnej zgodnie z ochroną środowiska określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 w sprawie minimalnych norm 

( Dz.U z 2010 nr 39 poz. 211 z późn. zm). 

  

2. 

Podstawowych wymogów w zakresie zarządzania określonych w załączniku II 

do rozporządzenia Rady nr (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 

zawartych w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa z dnia 19 marca 2009  

w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej  

z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy  

(M.P z 2009 nr .17 poz.224 z późn. zm). 

  

           
Ilość otrzymanych punktów …………………………………………… 

 

Komisja konkursowa: 

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

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

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

                                                                                        (data  i podpis) 


