
                   

Załącznik do uchwały nr …………..
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia ………………… 2023 r.

REGULAMIN
KONKURSU  WIEDZY  W  ZAKRESIE  ROLNICTWA  EKOLOGICZNEGO, PRODUKTU
EKOLOGICZNEGO I PSZCZELARSTWA PN.: „SMAK EKOLOGICZNEJ ŻYWNOŚCI”

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Regulamin  określa  zasady  przeprowadzenia  XX  edycji  konkursu  wiedzy  w  zakresie

rolnictwa  ekologicznego,  produktu  ekologicznego  i  pszczelarstwa  pn.:  „Smak

ekologicznej żywności”, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu  jest  Samorząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą przy

ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa, www.mazovia.pl, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs jest otwarty dla szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego, w

dalszej  części  Regulaminu  zwanych  „Placówkami”,  a  jego  adresatami  są  uczniowie

szkół  podstawowych  z  klas  V  -  VIII,  wyłonionych  w  wewnętrznych  eliminacjach

szkolnych.

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

Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

5. Konkurs będzie przeprowadzony w pierwszym półroczu 2023 r.

6. Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  przesłanie  przez  Placówkę  wypełnionego

formularza  zgłoszeniowego  zawierającego  dane  uczniów  reprezentujących  szkołę,

zgodnie  z  wzorem  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  regulaminu,  w  jeden z  niżej

wskazanych sposobów:

1) e-mailem: wydzialrolnictwa@mazovia.pl;

2) ePUAP: /umwm/esp; 

3) przez  operatora  pocztowego  w rozumieniu  ustawy z  dnia  23  listopada  2012  r.  -

Prawo  pocztowe  (Dz.  U.  z  2022  r.  poz.  896,  1933  i  2042),  na  adres:  Urząd

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa

i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa.

7. Termin  zgłaszania  uczestników  Konkursu  upływa  15  marca 2023  r.  Decyduje  data

stempla pocztowego lub data wpływu zgłoszenia w jeden ze sposobów określonych w

ust. 6.

8. Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod numerem: (22)-59-79-116 lub

adresem e-mail: wydzialrolnictwa@mazovia.pl.
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§ 2.
Tematyka i cel Konkursu 

1. Tematyka  Konkursu  nawiązuje  do  zagadnień  rolnictwa  ekologicznego,  zagadnień

pszczelarskich,  problemów  związanych  z  wpływem  skutków  zmian  klimatu  i

zanieczyszczenia  środowiska  na  rolnictwo,  jak  również  znaczenia  żywności  o

podwyższonej  jakości  tj.  certyfikowanej,   oraz ich miejsca w piramidzie żywieniowej.

Przygotowując się do Konkursu należy uwzględnić  takie zagadnienia jak produkcja i

żywność  ekologiczna,  zagadnienia  pszczelarskie,   bioróżnorodność,  poszanowanie

żywności (food waste), nie marnowanie żywności (zero waste), instytucje zajmujące się

zagadnieniem ekologii i żywności w Polsce i na świecie. 

2. Celem Konkursu jest:

1) podniesienie świadomości ekologicznej oraz wiedzy o środowisku, w tym wiedzy o

pszczołach i dzikich zapylaczach;

2)  pobudzenie  zainteresowania  żywnością  podwyższonej  jakości  z  (tj.  ekologiczną,

regionalną, lokalną);

3) popularyzacja  racjonalnego  odżywiania  z  rozwijaniem  wrażliwości  na  produkty

ekologiczne i nisko przetworzone u dzieci i młodzieży szkolnej; 

4) uświadamianie  konieczności  podejmowania  działań  na  rzecz  poszanowania

żywności;

5) podwyższenie  wiedzy  z  zakresu  żywności  pochodzącej  z  Mazowsza,  w  tym

produktów ekologicznych i mazowieckich produktów wpisanych na Listę Produktów

Tradycyjnych.

§ 3.
Wyłonienie uczestników Konkursu

1. Uczestnicy  Konkursu  są  wyłaniani  w  wewnętrznych  eliminacjach  szkolnych

przeprowadzonych samodzielnie przez Placówkę.

2. Szkołę może reprezentować w Konkursie maksymalnie 4 uczniów zgłoszonych przez

Placówkę.

§ 4.
 Konkursu

1.  Konkurs odbędzie się w pierwszym półroczu 2023 r.

2.  Konkursu  poprzedza  zgłoszenie  przez  Placówki  uczestników  na  formularzu

zgłoszeniowym,  zgodnie  z  wzorem  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  regulaminu,  w

terminie  do  15  marca  2023  r.,  wraz  z  wypełnionym  oświadczeniem  w  sprawie

wyrażenia  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  ucznia,  wypełnionym  przez

rodzica  lub  opiekuna  prawnego  dziecka.  O  terminowym  zgłoszeniu  decyduje  data
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stempla pocztowego lub data wpływu kompletnych dokumentów w jeden ze sposobów

określony w § 1 ust. 6.

3. Organizator  ustala termin, miejsce oraz formę (online lub stacjonarnie w Warszawie)

przeprowadzenia   Konkursu,  o  czym  Placówki  zostaną  poinformowane  pisemnie,

telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

4. Rywalizacja konkursowa jest realizowana poprzez rozwiązanie testu składającego się z

20  pytań  testowych  jednokrotnego  wyboru  oraz  10  pytań  testowych  wielokrotnego

wyboru. W wypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o podziale nagród zdecyduje

Komisja Konkursowa, na podstawie oceny zadania dodatkowego, umieszczonego pod

testem. 

5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi ani wglądowi.

6. Wyniki Konkursu są ostateczne i nie podlegają zmianie.

7. Lista laureatów Konkursu zostanie umieszczona na stronie www.mazovia.pl  oraz 

www.mazowieckie.ksow.pl.  

§ 5.
Komisja Konkursowa

1. Oceny  testów  dokona  Komisja  Konkursowa,  zwana  dalej  „Komisją”,  powołana

zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

2. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzi do 5 osób.

3. Pracami  Komisji  kieruje  przewodniczący,  a  w  przypadku  jego  nieobecności  inny,

wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji.

4. Do zadań Komisji  należy w szczególności kwalifikacja zgłoszeń do Konkursu,  ocena

testów poprzez przyznanie punktów oraz wybór laureatów.

5. Komisja  podejmuje  decyzje  zwykłą  większością  głosów  w  obecności  co  najmniej

3 członków na posiedzeniu zamkniętym.

6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

7. Członkom Komisji nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pracy w Komisji.

8. Komisja  powoływana  jest  na  okres  trwania  Konkursu  i  ulega  rozwiązaniu  w  dniu

wręczenia nagród laureatom.

9. Komisja może obradować stacjonarnie lub przy użyciu korespondencji elektronicznej. 

10. Obradowanie w trybie, o którym mowa w ust. 9, zarządza przewodniczący Komisji.

11. Obsługę  posiedzeń  Komisji  zapewnia  Departament  Rolnictwa  i  Rozwoju  Obszarów

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

§ 6.
Nagrody

1. Laureaci  Konkursu za I,  II,  III  miejsce i  ewentualni  wyróżnieni,  otrzymają  dyplomy i

nagrody rzeczowe.
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2. Nagrody  wręczone  zostaną  laureatom  Konkursu,  bezpośrednio  po  zakończeniu

Konkursu, podczas ogłaszania wyników.

3. Uczniowie oraz nauczyciele prowadzący otrzymają dyplomy za udział lub przygotowanie

do Konkursu.

4. Nagrody mogą zostać przekazane bezpośrednio laureatom w siedzibie organizatora lub

wysłane przez operatora pocztowego.
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