
 

Zgłoszenie do Konkursu AGROLIGA  2017 

 

1. Dokładne dane teleadresowe (adres pocztowy,  telefon, fax, e-mail, ew. strona www):  

 

Imię i nazwisko  rolnika .......................………………………………............................................... 

 

kwalifikacje ....................................................................................……………………….…………. 

 

imię i nazwisko współmałżonka rolnika ...............……....……………………….….….................... 

 

miejscowość ........................................... kod pocztowy ........…........ poczta .......……...................... 

 

gmina ............................................................powiat ........................................................…………… 

 

telefon (....) ......................... ………tel. kom. ………………......   e-mail ……………..………….. 

www. ………………………………………………….……… 

2. Wizytówka gospodarcza - o objętości do 1 strony formatu A4 ( podstawowy kierunek produkcji, 

specjalizacja, główne produkty- uzyskiwane plony, uzyskiwane wydajności w produkcji zwierzęcej, dodatkowa 

działalność, jej charakter, np. świadczone usługi, dotychczasowe osiągnięcia np. uzyskane nagrody lub odznaczenia 

oraz  plany rozwojowe gospodarstwa ) : 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kategoria ROLNICY 

Do kategorii Rolnicy zalicza się osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni 
uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona 
dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.), z której 
uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z podstawowej działalności rolniczej. W tej kategorii nie mogą być 
uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się tylko obrotem płodami rolnymi. Na wybór Mistrza i Wicemistrza 
Wojewódzkiego znaczący wpływ będzie miała bezpieczeństwo pracy, estetyka obejścia gospodarstwa oraz innowacyjność produkcji  
i perspektywy rozwoju gospodarstwa. Uczestnikami konkursu nie powinny być gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno 
zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. 

Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Wojewódzcy AGROLIGI z lat 2012–2016 

 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3. Opinia Kierownika PZD ( dot. innowacyjności gospodarstwa, estetyki obejścia  i otoczenia gospodarstwa oraz  

oceny płynności finansowej gospodarstwa) 
 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

 

 

 

 

.......................................................................................... 

                                                                                data, pieczątka i podpis kierownika PZD 

 

 

 

 



Oświadczenie uczestnika konkursu 
 

Ja, niżej podpisany  …………………………. w związku z treścią regulaminu konkursu 

AGROLIGA 2017 oraz wymogów niezbędnych do spełnienia przez każdego Uczestnika 

konkursu, na podstawie pkt 9 przedmiotowego regulaminu, niniejszym oświadczam, iż na 

dzień podpisania niniejszego dokumentu: 

 nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo 

karnoskarbowe; 

 nie toczy się względem mnie postępowanie przygotowawcze lub rozpoznawcze 
(sądowe) w sprawie popełnienia przeze mnie przestępstwa lub przestępstwa 

karnoskarbowego; 

 nie jestem osobą podejrzaną lub podejrzanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego. 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodne z ustawą o ochronie 

danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926, z późn. zm.) na potrzeby 

organizacji i promocji Konkursu AGROLIGA w przewidzianej przez organizatora formie. 

 

Oświadczam, ze wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez 

organizatorów Konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na cele związane z promocją 

Konkursu. Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to: publikacje na stronach 

internetowych i w artykułach poświęconych konkursowi, umieszczonych w periodyku 

wydawanym przez DODR (miesięcznik „Twój Doradca – Rolniczy Rynek”) oraz broszurze 

informacyjnej podsumowującej wojewódzki etap konkursu. 

                                                       

                                                                    

............................................................................................................... 

                                                                    ( data, czytelny podpis rolnika ) 

 

Oświadczenie autora zdjęć 
 

Imię i Nazwisko autora zdjęć: ……………………… ………………………………….………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………..…... 

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

Ja niżej podpisany przekazuję zdjęcia firmy: …………………………………………………….. 

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

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

( nazwa i adres firmy ) 

  

Wyrażam zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). DODR z s. we Wrocławiu 

ma prawo w szczególności do wykorzystywania, powielania i publikacji zdjęć. 

 

Jednocześnie oświadczam, że przedłożone elektronicznie zdjęcia są moją własnością. 

                                                       

 

                                                               ................................................................................................. 
                                                                ( Miejscowość, data i czytelny podpis przekazującego zdjęcia ) 

 


