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Opolskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Teraz Wieś” oraz Opolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Łosiowie organizuje konkurs agro-eko-turystyczny 

na najlepsze gospodarstwo, ośrodek (pensjonat, zajazd, hotel) w województwie opolskim,  

w którym dodatkowym źródłem dochodu są usługi agroturystyczne –  

„Zielone Lato” 

 

REGULAMIN KONKURSU AGRO – EKO – TURYSTYCZNEGO  

„ZIELONE LATO” 
 

1. Konkurs realizowany jest na terenie województwa opolskiego w dwóch kategoriach: 

I - dotyczy wyboru najlepszego gospodarstwa rolnego w regionie, w którym dodatkowym 

źródłem dochodu są usługi agroturystyczne; 

Podkategoria: 

- Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne, 

- Najładniejsze pokoje agroturystyczne, 

- Najlepsze usługi agroturystyczne. 

II - dotyczy ośrodka (pensjonatu, zajazdu, hotelu) świadczącego usługi turystyczne              

oraz promującego produkt tradycyjny na terenie wiejskim.  

2. Gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki (pensjonaty, zajazdy, hotele), które w ostatnich              

2 latach brały udział w ww. konkursie, wyklucza się w tegorocznej edycji konkursu.  

3.  Zgłoszenia uczestnika wg. załącznika nr 1 do regulaminu konkursu przyjmowane                         

będą do 02 sierpnia 2019 r. na adres: OODR 49-330 Łosiów, ul. Główna 1                                    

lub: row@oodr.pl. 

4. Komisja konkursowa, powołana przez dyrektora OODR w Łosiowie oraz prezesa OTSK 

„TERAZ WIEŚ”, dokona oceny zgłoszonych gospodarstw do 30 września 2019 r. ( termin 

może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów). 

5. Kryteria, jakimi będzie kierować się komisja konkursowa:  

• urządzenie i funkcjonowanie gospodarstwa,  

•  jakość świadczonych usług,  

• ekologia i bioróżnorodność w gospodarstwie, 

• standard gospodarstwa,  

• zdrowa żywność,  

• inwestycje w gospodarstwie związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością,  

• szczególne atrakcje związane z gospodarstwem i okolicą,  

• aktywność w propagowaniu własnej oferty agroturystycznej,  

• promocja produktów z własnego gospodarstwa, 
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Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.                                 

Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.  

 

6. Wizyty w gospodarstwach, obiektach odbywać się będą po wcześniejszych ustaleniach 

telefonicznych z właścicielami gospodarstw, ośrodków, pensjonatów,    zajazdów oraz hoteli. 

7. Podsumowanie konkursu nastąpi podczas konferencji. O terminie i miejscu konferencji 

uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. 

8. Organizator przewiduje upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników                                       

oraz nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca oraz za wyróżnienie w każdej kategorii. 

9. Postanowienia końcowe:                                                                              

 

• organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwy gospodarstwa (ośrodka, 

pensjonatu, zajazdu, hotelu), imienia, nazwiska, zdjęć, wizerunku i informacji                           

o zwycięzcach i uczestnikach konkursu, 

• organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o uczestnikach 

konkursu zawartych w Karcie zgłoszenia w zakresie obejmującym dane niezbędne                

do realizacji Konkursu agro – eko- turystycznego, w szczególności: nazwa gospodarstwa 

(ośrodka), nazwisko         i imię, miejscowość, ulica, kod, poczta, gmina, powiat, telefon, 

adres e-mail, strona internetowa w swoich materiałach promocyjnych, na stronie 

internetowej www.oodr.pl oraz www.teraz-wies.pl, na profilu prowadzonym na portalu 

społecznościowym www.facebook.pl, w miesięczniku Kurier Rolniczy oraz publikacji 

ulotki, 

• poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte                 

w regulaminie, 

• niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu, 

• regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora, a także               

na stronie internetowej www.oodr.pl , www.teraz-wies.pl , 

• wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator. 

 

 

Szczegółowych informacji udziela Dział ROW 

tel. 77 44 37 143, 152,  

lub  

600 403 526 

e-mail: row@oodr.pl 

 

http://www.oodr.pl/
http://www.teraz-wies.pl/
http://www.facebook.pl/
http://www.oodr.pl/
http://www.teraz-wies.pl/
mailto:%20row@oodr.pl
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Załącznik nr 1 do regulaminu 

KARTA UCZESTNICTWA KONKURSU 

AGRO – EKO – TURYSTYCZNEGO  

„ZIELONE LATO” 
 

 
1. Nazwa gospodarstwa (ośrodka, pensjonatu, zajazdu, hotelu)…….…………… 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

2. Imię i nazwisko………………………………………………………………… 

    Adres…………………………………………………………………………… 

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

   Gmina…………………………………………………………………………...   

   Powiat………………………………………………….……………………….. 

   Telefon kontaktowy ……………………………………………………………. 

   Email…………………………..………………………………………….…….. 

 

   Strona internetowa…………...…………………………………………….…… 

 

3. Kilka słów o gospodarstwie (ośrodku) …………………………...…………… 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 …………………….……….. 
                                                                                                                                                       PODPIS 

/ proszę wypełnić drukowanymi literami/ 
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1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie jego postanowienia oraz że nadesłany przeze 

mnie opis nie narusza praw autorskich i dobrych obyczajów na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. ze zm.). 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowe, Opolskie 

Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Teraz Wieś” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zawartych w Karcie 

zgłoszenia w zakresie obejmującym dane niezbędne do realizacji Konkursu agro – eko - turystycznego, w szczególności:  

1) nazwa gospodarstwa (ośrodka, pensjonatu, zajazdu, hotelu) 

2) nazwisko i imię 

3) miejscowość, ulica, kod, poczta 

4) gmina  

5) powiat 

6) telefon,  

7) adres e-mail, 

8) strona internetowa. 

 

3. Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych zebranych podczas  Konkursu agro – eko – turystycznego „Zielone Lato” jest Opolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Opolskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Teraz Wieś” oraz Urząd 

Marszałkowski Województwa Opolskiego 

2. Moje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Konkursu agro – eko - turystycznego. Dane osobowe                          

będą udostępniane innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa. 

4. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa m.in. z rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji                    

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody                    

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Podanie przeze mnie danych jest warunkiem umownym. Jestem zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie niezakwalifikowanie do konkursu.  

7. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Wyrażam zgodę na opublikowanie i podawanie do publicznej wiadomości moich dobrowolnie podanych danych osobowych                  

w zakresie: nazwa gospodarstwa (ośrodka, pensjonaty, zajazdu, hotelu), nazwisko i imię, miejscowość, ulica, kod, poczta, gmina, 

powiat, telefon, adres e-mail, strona internetowa, zawartych w Karcie zgłoszenia do Konkursu agro – eko – turystycznego. 

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację wizerunku w informacjach i materiałach promocyjnych wydawanych przez Opolski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oraz Opolskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Teraz Wieś”, na stronie 

internetowym www.oodr.pl oraz www.teraz-wies.pl na profilu prowadzonym na portalu społecznościowym www.facebook.pl, 

miesięczniku Kurier Rolniczy oraz publikacji ulotki. Celem rozpowszechniania wizerunku są działania informacyjno-promocyjne 

związane z przebiegiem Konkursu agro – eko – turystycznego „Zielone Lato”. Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. ze zm.) 

 

 

 

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

                     (miejscowość, data)                                           (podpis zgłaszającego/upoważnionej osoby) 

 

 

 

http://www.oodr.pl/
http://www.teraz-wies.pl/
http://www.facebook.pl/

