
REGULAMIN KONKURSU WIEDZY W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO  

I PRODUKTU EKOLOGICZNEGO PN.: „SMAK EKOLOGICZNEJ ŻYWNOŚCI” 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i produktu 

ekologicznego pn.: „Smak ekologicznej żywności”, zwanego dalej „Konkursem”, jest 

Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

2. Konkurs jest otwarty dla szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu województwa 

mazowieckiego, w dalszej części regulaminu zwanych placówkami, a jego adresatami są dwie 

grupy wiekowe, tj. uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

4. Konkurs składa się z dwóch etapów i trwa od 1 marca 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie przez placówkę wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,  

za pośrednictwem jednego z niżej wymienionych sposobów: 

1) faksem na nr.: (22)59-79-702; 

2) e-mailem: k.kuran@mazovia.pl  

3) pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  

w Warszawie, Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich 

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa. 

6. Termin zgłaszania udziału placówki w Konkursie upływa 31 marca 2012 r., decyduje data 

wpływu zgłoszenia, za pośrednictwem jednego z wymienionych w ust. 5 sposobów. 

7. Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod numerem: (22)59-79-339 

 Krzysztof Kuran lub adresem e-mail: k.kuran@mazovia.pl  
8. Oceny wyników II etapu Konkursu dokona Jury w składzie: 

1) Przewodniczący Jury-Kazimierz Porębski; 

2) Z-ca Przewodniczącego-Marzena Rogozińska; 

3) Członek Jury- Krzysztof Kuran; 

4) Członek Jury- Krzysztof Zaniewski. 

 

§ 2. 

I etap Konkursu 

1. I etap Konkursu trwa od 1 marca 2012 r. do 30 kwietnia 2012 r. 

2. I etap Konkursu odbywa się według następującego harmonogramu działań: 

1) zgłoszenie placówki na formularzu zgłoszeniowym do 31 marca 2012 r., zgodnie z § 1 

ust. 5 Regulaminu; 

2) samodzielne przeprowadzenie przez placówkę na podstawie nadesłanych przez 

organizatora materiałów informacyjnych oraz na podstawie samodzielnie przygotowanych 

33 pytań, etapu szkolnego Konkursu; 

3) wyłonienie w drodze eliminacji maksymalnie 2 przedstawicieli placówki, tj. po jednym  

z każdej z grup wiekowych-zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu, którzy uzyskali największą 

liczbę punktów i będą reprezentować placówkę w II etapie Konkursu. 

 

 

 

 

 

 

§ 3. 
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II etap Konkursu 

1. II etap Konkursu trwa od 15 maja 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. 

2. II etap Konkursu poprzedza zgłoszenie na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik 

nr 2 do niniejszego regulaminu, w terminie do 15 maja 2012 r. maksymalnie dwóch 

przedstawicieli placówki tj. po jednym z każdej z grup wiekowych-zgodnie z § 1 ust. 2 

Regulaminu, do II etapu Konkursu, wraz z wypełnionym oświadczeniem w sprawie wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka, wypełnionym przez rodzica lub opiekuna 

prawnego dziecka. 

3. II etap Konkursu odbywa się według następującego harmonogramu działań: 

1) organizator ustala termin i miejsce przeprowadzenia II etapu Konkursu, o czym 

placówki zostaną poinformowane na piśmie; 

2) II etap Konkursu obejmuje rozwiązanie testu składającego się z 33 pytań testowych 

jednokrotnego wyboru oraz 3 pytań opisowych; 

3) o wynikach II etapu Konkursu placówki zostaną poinformowane pisemnie; 

4) wyniki II etapu Konkursu zostaną umieszczone na stronie www.mazovia.pl 

 

 

§ 4. 

Nagrody 

1. Laureaci Konkursu za zajęcie I, II, oraz III miejsca w każdej z grup wiekowych, zgodnie  

z § 1 ust. 2 Regulaminu, otrzymają dyplomy i nagrody. 

2. Nagrody wręczone zostaną laureatom Konkursu podczas uroczystości, o której terminie  

i miejscu placówki zostaną poinformowane na piśmie. 
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