
Regulamin konkursu na:
Najlepszy miód oraz na Najbardziej Oryginalny Produkt Pszczeli

podczas trwania III edycji Dni Miodu w dniach 23-24 lipca 2022 r. 

Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury z siedzibą 
w Barcinie, ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin.

§1
Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie najlepszego miodu oraz najbardziej oryginalnego 
produktu pochodzenia pszczelego. 

§2
Uczestnicy konkursu 

Uczestnikami konkursu mogą być wystawcy, którzy zdecydowali się zaprezentować swoją 
pasiekę/firmę podczas trwania III edycji Dni Miodu. 

§3
Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia stanowiącej 
załącznik nr 1 i/lub załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu oraz odesłanie jej na adres 

siedziby Miejskiego w Barcinie, ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin pocztą tradycyjną lub 
poprzez pocztę elektroniczną na adres: k.kaczamrek@mdkbarcin.com.pl do dnia 30 

czerwca 2022 r.
2. W konkursie może wziąć udział każdy wystawca, który będzie obecny podczas trwania III 
edycji Dni Miodu, mający w swojej ofercie miód i produkty pszczele.

§4
Zasady konkursu

1. Konkurs odbędzie się 24 lipa 2022 r. o godzinie 13:00 w Parku Wolności w Barcinie.
2. Każde ze stoisk biorących udział w konkursie zostanie specjalnie oznaczone (plakietka 
informująca o zgłoszeniu do konkursu) przez organizatora.
3. Podczas trwania konkursu Jury odwiedzi wyznaczone stoiska w celu dokonania oceny 
prezentowanych miodów lub produktów pochodzenia pszczelego w kategoriach:

Kategoria 1- MIÓD
- test talerzyka- przelewanie miodu ze słoiczka na talerzyka
- smak
- zapach
- zastosowanie w życiu codziennym
- sposób prezentacji

Kategoria 2- PRODUKT POCHODZENIA PSZCZELEGO
- ocena wizualna
- sposób prezentacji
- zastosowanie w życiu codziennym
- ewentualny smak/zapach

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. W każdej z kategorii może zwyciężyć tylko jedno stoisko
6. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 24 lipca 2022 r.

§5
Ocena Jury

1. Oceny zaprezentowanych produktów dokona Jury według kryteriów podanych w 
karcie oceny stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

2. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

§6
Nagrody



W wyniku oceny i obrad Jury, zostanie wyłoniony zwycięzca w dwóch kategoriach:
Kategoria 1 -MIÓD oraz Kategoria 2 – NAJBARDZIEJ ORYGINALNY PRODUKT PSZCZELI. 
Nagrodą dla zwycięzcy będzie Barć Dni Miodu 2022 r. 

§7
Postanowienia końcowe

1. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystywanie danych 
osobowych i umieszczanie ich w materiałach publikowanych przez organizatora.

2. Przystąpienie do konkursu oznacza przyjecie przez uczestnika warunków zawartych w 
niniejszym regulaminie.



Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.Urz.UE.L Nr 119, str1) informują, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Barcinie, ul. 
Artylerzystów 8, 88-190 Barcin, tel. 52 353 93 90.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem do korespondencji 
wskazanym w pkt 1 lub pod adresem poczty elektronicznej inspektor@cbi24.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy- zgłoszenia, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany 
przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przeważania w celach 
planowania biznesowego)
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administracji dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować odmową zawarcia umowy- zgłoszenia.

Klauzula zgody:

Zgodnie z art.6 ust.1 liy. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Dom Kultury w Barcinie w celach przesyłania
treści marketingowych o organizowanych imprezach wystawienniczo-targowych na adres siedziby 
oraz e-mail podany w formularzu zgłoszenia. Jednocześnie informuję, że Pani/Pana zgoda na 
przetwarzanie danych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości 
e-mail na adres naszego IOD (adres e-mail) spod adresu, którego zgoda dotyczy. 

___________________________
(podpis wystawcy)


