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§ 1
Cel Konkursu:

Celem konkursu jest promocja gospodarstw, które wyróżniają się spośród
innych profilem swojej działalności, ukierunkowaniem na nowoczesne
rozwiązania i technologie, a jednocześnie propagują rodzinne wartości 
i czerpią z tradycji pokoleń. Konkurs jest również sposobem na
reklamowanie tych mieszkańców Powiatu Starachowickiego, którzy
postanowili utrzymać i rozwijać działalność agroturystyczną lub rolniczą.
Nowoczesne gospodarstwo to nie tylko strzecha i drewniany płot. 
Wieś zdecydowanie idzie z duchem czasu, a samo rolnictwo ma więcej
wspólnego z zaawansowanymi technologiami i naukowymi badaniami, niż
może się wydawać. Dobrze prosperujące gospodarstwa rolne tworzą ludzie
pracowici i zachwyceni przyrodą. Doceniamy takie cechy; pozwalają one
dostrzec najmniejsze zmiany w przyrodzie i mądrze korzystać z darów
natury. Chcemy również wspierać miejsca atrakcyjnego wypoczynku 
w naszym Powiecie doceniając jednocześnie ludzi, którzy mają ciekawe 
i nietuzinkowe pomysły na rekreację.
Świetne gospodarstwa tworzą ludzie z pasją, którzy ciężko pracują aby ich
goście mogli korzystać z owoców ich pracy. 

Załącznik do Zarządzenia nr 74/2022 
Starosty Starachowickiego
z dnia 28.07.2022 r.
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§ 2
Postanowienia ogólne:
 
1.Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs
„Gospodarstwo z duchem czasu” zwany dalej Konkursem. 
2.Organizatorem Konkursu jest Starosta Starachowicki. 
3.Gminy z terenu powiatu starachowickiego zostaną zaproszone do
wyłonienia laureatów gminnego etapu Konkursu. 
4.Konkurs ma zasięg powiatowy i odbywa się w dniach od 28.07.2022 r. 
do 11.09.2022 r. 

 
§ 3

 
Warunki uczestnictwa i zgłoszenia do Konkursu:

1.Do Konkursu mogą zgłosić się mieszkańcy Powiatu Starachowickiego,
którzy prowadzą gospodarstwo rolne lub gospodarstwo agroturystyczne. 
2. Aby zgłosić się do Konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy,
który zawiera:
1) Zgłoszenie uczestnika
2) Zgodę na przetwarzanie danych
3) Zgodę na wykorzystanie fotografii.
3. Do zgłoszenia należy dołączyć co najmniej 3 fotografie oraz materiały
promocyjne, takie jak: foldery, ulotki, jeśli właściciel obiektu takie posiada.
4. Zgłoszenie należy wysłać w formie pisemnej lub elektronicznej. 
1) zgłoszenia pisemne (wraz z załączeniem wydruku fotografii) należy
składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach, 27-200
Starachowice ul. dr Władysława Borkowskiego 4 w Biurze Polityki
Społecznej i Zdrowia – pokój nr 308.
2) zgłoszenia elektroniczne z załączeniem zdjęć w formacie JPG należy
przesłać na adres e-mail: j.kurek@powiat.starachowice.pl lub na adres
skrzynki e-PUAP: /SP_STCE/SkrytkaESP
5. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 16.08.2022 r.
Dla organizatora Konkursu wiążąca jest data wpływu zgłoszenia do urzędu.
6. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na określone w postanowieniach niniejszego Regulaminu warunki
uczestnictwa w Konkursie. 
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny, a liczba zgłaszających się
uczestników jest nieograniczona. 
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§ 4
Przebieg Konkursu:
1. Przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych.
2. Przewiduje się przeprowadzenie gminnego etapu Konkursu,
obejmującego zgłoszenia z obszaru poszczególnych gmin (od 17.08.2022
do 31.08.2022)
a)  powołanie Komisji Konkursowej celem wyłonienia laureatów etapu
gminnego w obu kategoriach,
b)  wizytacje zgłoszonych do Konkursu gospodarstw,
c)  ocena zgłoszonych do Konkursu gospodarstw,
d)  przesłanie protokołu z etapu gminnego do Starostwa Powiatowego do
dnia 31.08.2022 r.
3.  Przeprowadzenie powiatowego etap Konkursu (od 01.09.2022 do
11.09.2022)
a)  wizytacje gospodarstw – laureatów etapu gminnego,
b)  ocena zgłoszonych do Konkursu gospodarstw,
c)  rozstrzygnięcie Konkursu,
d)  ogłoszenie wyników na Gminno-Powiatowych Dożynkach w dniu
11.09.2022 r.

§ 5

Kryteria oceny i kategoryzacja Konkursu:

1.KATEGORIA - Gospodarstwo rolne

1) Kryteria:
Aby wziąć udział w Konkursie wystarczy, gdy gospodarstwo rolne wpisuje
się w co najmniej trzy kryteria.

a. piękny wygląd, dbałość o estetykę,
b. gospodarstwo prowadzone z pokolenia na pokolenie,
c. nowoczesne rozwiązania technologiczne, informatyczne lub
zautomatyzowanie pracy (specjalistyczne oprogramowanie, system
sterujący itp.),
d. ciekawa historia powstania gospodarstwa,
e. dzielenie się swoją wiedzą, edukowanie w zakresie swojej działalności,
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f. przyjmowanie dzieci i młodzieży w ramach programów szkolnych 
i aktywności pozaszkolnej, realizując cele edukacyjne związane z produkcją
roślinną, zwierzęcą, przetwórstwem, świadomością ekologiczną 
i konsumencką, dziedzictwem kultury wsi, tradycyjnymi zawodami,
rękodziełem, twórczością ludową,
g. posiadanie nowoczesnych urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia
gospodarstwa rolnego,
h. gromadzenie i analiza danych za pomocą specjalistycznego
oprogramowania,
i. korzystanie z systemu/systemów ułatwiających planowanie prac oraz ich
precyzyjne wykonywanie,
j. nowoczesny design budynków gospodarczych,
k. ekologiczny system produkcji,
l. hodowla mało popularnych, niespotykanych roślin i/lub zwierząt.

2.KATEGORIA - Gospodarstwo agroturystyczne

1)   Kryteria:
Aby wziąć udział w Konkursie wystarczy, gdy gospodarstwo agroturystyczne
wpisuje się w co najmniej trzy kryteria.

a. piękny wygląd, dbałość o estetykę,
b. gospodarstwo prowadzone z pokolenia na pokolenie,
c. nowoczesne rozwiązania technologiczne, zautomatyzowanie pracy,
d. ciekawa historia powstania gospodarstwa agroturystycznego,
e. upowszechnianie wiedzy w zakresie swojej działalności,
f.  przyjmowanie dzieci i młodzieży w ramach programów szkolnych 
i aktywności pozaszkolnej, realizując cele edukacyjne związane z produkcją
roślinną, zwierzęcą, przetwórstwem, świadomością ekologiczną 
i konsumencką, dziedzictwem kultury materialnej wsi, tradycyjnymi
zawodami, rękodziełem, twórczością ludową,
g. nowoczesny design budynków gospodarczych,
h. kierowanie się ekologią w swojej pracy,
i. hodowla mało popularnych, niespotykanych roślin i/lub zwierząt,
j. różnorodność miejsc noclegowych (pole namiotowe, kamping, szałasy,
„spanie na sianie”) itp.,
k. estetyka pokoi gościnnych,
l. zapewnienie aktywności rekreacyjnej,
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m. organizowanie wycieczek krajoznawczych, turystyka przyrodnicza,
n. promowanie odpoczynku bliżej natury i dzielenie się wiedzą w tym
zakresie,
o. prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego z uwzględnieniem zasad
proekologicznych,
p. oferta ze zdrową żywnością (proekologiczny system produkcji żywności),
q. pochodzenie produktów z własnego gospodarstwa (oferowane menu),
r. kultywowanie tradycji kulinarnych regionu i środowiska lokalnego (dania
regionalne i tradycyjne),
s. innowacyjne wykorzystanie tradycji w przygotowaniu potraw,
t. aktywność w propagowaniu własnej oferty agroturystycznej (własna
storna internetowa, profile społecznościowe, ogłoszenia, udział w targach,
wystawach itp.),
u. ukierunkowanie na stały rozwój swojej działalności agroturystycznej,
v. oferowanie zniżek dla rodzin, dzieci, osób starszych.

§ 6
Rozstrzygnięcie Konkursu:

1.Do rozstrzygnięcia Konkursu Starosta Starachowicki powołuje Komisję
Konkursową.
2. Komisja Konkursowa działa zgodnie z Regulaminem ogłoszonym
Zarządzeniem Starosty Starachowickiego.
3. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę w kategoriach: Gospodarstwo
rolne i Gospodarstwo agroturystyczne w Powiecie.
4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach Konkursu drogą
telefoniczną i e-mailową.
5. Wyniki etapu powiatowego zostaną ogłoszone w regionalnych środkach
masowego przekazu i na stronie internetowej
https://www.powiat.starachowice.pl/
6. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się
podczas Gminno-Powiatowych Dożynek w Brodach dnia 11 września 2022
roku.
7. Dla laureatów Konkursu przewiduje się nagrody finansowe. Laureaci
otrzymają okolicznościową statuetkę.
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W związku z realizacją art. 13 ust. 1 i 2 wymogów 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 dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
„RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pa ni/Panu prawach z tym związanych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe
w Starachowicach z siedzibą w Starachowicach przy ul. dr Władysława
Borkowskiego 4.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym
można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@powiat.starachowice.pl.

Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, wizerunek)
przetwarzane będą wyłącznie w celu zorganizowania i prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu „Gospodarstwo z duchem czasu”, oraz
przeprowadzenia akcji informacyjnej i marketingowej po jego zakończeniu
(art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie
uzasadniony interes realizowanych przez Administratora zadań, tj. 
w związku z obowiązkiem zapewnienia przez Administratora prawidłowej
organizacji oraz przebiegu Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz w celach o których
mowa w pkt 3.

Podanie danych i wyrażenie zgód jest dobrowolne, jednak niezbędne do
dokonania rejestracji oraz uczestniczenia w Konkursie, następstwem braku
zgody będzie wykluczenie z udziału w Konkursie.

§ 7
Klauzula Informacyjna dla uczestników Konkursu
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Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do
realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również
obowiązku sprawozdawczego, kontrolnego oraz archiwizacyjnego
wynikającego z przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
oraz prawo do ich sprostowania (art. 16 RO DO), usunięcia (art. 17 RODO),
ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych
(art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust 3 RODO) bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
RODO (art. 13 ust. 2 lit. d RODO).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani
nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

§ 8
Postanowienia końcowe:

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane
podane przez Uczestników Konkursu oraz jakiekolwiek nieprawidłowości
związane z działaniem poczty, dostawców usług internetowych, bądź
telekomunikacyjnych lub firm kurierskich. 
2. Materiały nadesłane na Konkurs nie będą zwracane i pozostaną w
dokumentacji Konkursu.
3. Wyniki Konkursu są ostateczne i wiążące, a od decyzji Komisji
Konkursowej nie przewiduje się procedury odwoławczej. 
4. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania głównej nagrody i
odwołanie Konkursu. 
5. Organizator zastrzega sobie możliwość pominięcia etapu gminnego
Konkursu i rozstrzygnięcia Konkursu w oparciu o opinie powiatowej Komisji
Konkursowej.
6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Polityki Społecznej 
i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Starachowicach, nr tel. 41 276 09 41.
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