„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA
DO KONKURSU AGROLIGA 2018
w kategorii ROLNIK
I. Dane osobowe rolnika
Imię i nazwisko rolnika (imiona w przypadku współwłasności)
…………………………………………………………………………………………………..
Dokładny adres gospodarstwa:
ulica, nr: ……………………………………………..……………..
miejscowość, nr: ……………………………………………………
kod….…-……………. poczta: …………………………………
gmina: ……………………………………………….…………..
powiat: …………………………………………………………...
telefon: ………………………., ………………..……………….
e-mail:…………………………………………………………….
II. Informacje ogólne
1. Powierzchnia gospodarstwa ………… ha
2. Wiek osoby prowadzącej gospodarstwo ……………….
3. Ile lat samodzielnie prowadzi gospodarstwo …………………
4. Liczba członków rodziny w tym pracujących w gospodarstwie …………., ………..
5. Liczba pracowników zatrudnionych w gospodarstwie na stałe …..…, sezonowo …..…
6. Ocena warunków gospodarowania: bardzo trudne, trudne, średnie, dobre (podkreślić)
III. Charakterystyka gospodarstwa
1. Powierzchnia wg klas bonitacyjnych gleb:
Klasa gleby
ogółem
grunty orne

I i II

III a i b

IV a i b

V

VI

Razem

użytki
zielone
pozostałe

2. Dominujący kierunek produkcji w gospodarstwie
………………………………………………………………………………………………………………
3. Produkcja roślinna:
a) struktura zasiewów
Lp.

Wyszczególnienie

Powierzchnia zasiewów

Plon
dt/ha

4. Zużycie nawozów NPK w roku 2017 …………………. kg/ha
5. Produkcja zwierzęca
a) bydło mleczne: stado podstawowe ……….... szt.; roczna wydajność mleka od 1 krowy
…………………. l, roczna produkcja mleka w gospodarstwie ………………… l.
b) opasy ……...….. szt.; roczna produkcja żywca wołowego .....……..…. kg
c) trzoda chlewna: maciory …………… szt.; liczba odsadzonych prosiąt od maciory w ciągu
roku ………..szt., średnie dzienne przyrosty w okresie tuczu …………….. g,
roczna produkcja żywca wieprzowego …………. szt., .............................. kg
d) inne …………………………………….… szt. ………………………………………………….
(proszę opisać) ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. Budynki gospodarskie
a) obory: powierzchnia ......………… m2; liczba stanowisk ..…..…; stopień wykorzystania …....…%
b) chlewnie: powierzchnia .......……… m2, liczba stanowisk ..…..…; stopień wykorzystania ..…....%
c) stodoły: powierzchnia .....………… m2; stopień wykorzystania …...…%
d) magazyny i silosy zbożowe: powierzchnia ……..…..… m2; stopień wykorzystania …...…%
e) inne:………………………….…. powierzchnia………… m2; stopień wykorzystania ………%
inne:………………………….…. powierzchnia… ……… m2; stopień wykorzystania …….…%
10. Wyposażenie budynków inwentarskich (proszę opisać):
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
11. Ważniejsze maszyny i urządzenia w gospodarstwie:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
12. Czy jest planowany zakup maszyn i urządzeń w gospodarstwie, jakich:
………………………………………………………………………………………………………………

13. Czy w gospodarstwie jest prowadzona działalność pozarolnicza (jaka):
……………………………………………………………………………………………………………..
14. Stosowane technologie w uprawie roli i roślin, hodowli i chowie zwierząt oraz
przechowalnictwie płodów rolnych:
…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………….....................…
………………………………………………………………………………………………………............……..
15. Kredyty i zobowiązania:
- kredyty długoterminowe: ……………………………………….
- krótkoterminowe: ………………………………………………..
- zobowiązania handlowe…………………………………………
- umowy kontraktacyjne…………………………………………...
16. Jakie trudności ze zbytem produktów występują w gospodarstwie:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
17. Czy w gospodarstwie ubezpiecza się produkcję:
roślinną
tak
nie
zwierzęcą
tak
nie
18. Sposób magazynowania obornika:
………………………………………………………………………………………………………
19. Sposób magazynowania gnojowicy:
…………….…………………………………………………………………………………………
20. Jakie uprawy i kiedy nawozi się gnojowicą
………………………………………………………………………………………………………
21. Czy znane są warunki, jakie muszą spełniać gospodarstwa w UE
………………………………………………………………………………………………….……
22. Czy gospodarstwo korzysta z programów pomocowych dla rolnictwa (tak, nie, jakie?)
………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….……
23. Działania podjęte w ostatnich 4 latach w zakresie organizacji i technologii produkcji, usług,
ochrony środowiska
………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….……
Czym gospodarstwo wyróżnia się spośród innych podobnych, dlaczego może być wzorem dla
innych:
…………………………………………………………………………………….…………………
.………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………………
Otwartość i chęć pomagania innym, udział w życiu publicznym, osiągnięcia i sukcesy
pozazawodowe, zainteresowania:
………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….……

Estetyka obejścia gospodarstwa, sposób urządzenia zagrody opisać:
.…………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..……
Krótka charakterystyka rolnika i gospodarstwa
(do publikacji w Bieżących Informacjach i na stronie internetowej
WMODR z siedzibą w Olsztynie)

Tytuł (do 4 wyrazów)
………………………………………………………………………………………
Rozwiniecie (1600 znaków ze spacjami)
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
1. Informacja o przetwarzaniu danych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku, stanowi załącznik nr 1 do karty
zgłoszenia;
2. Oświadczenie o niekaralności, stanowi załącznik nr 2 do karty zgłoszenia.

podpis właściciela(i) gospodarstwa

data ....................................................

podpis zgłaszającego

……………………………………………….
(pieczęć i podpis kier. PZDR)

Zał. nr 1
Informacja o przetwarzaniu danych
dla członków komisji i uczestników Konkursu AGROLIGA oraz innych osób, których dane osobowe pozyskano w
związku z udziałem w Konkursie Agroliga.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z
siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn.
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl,
telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby
administratora.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez
e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub
pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie AGROLIGA. Niepodanie danych
uniemożliwi
przetwarzanie
Pani/Pana
danych
osobowych,
co
jest
równoznaczne
z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału w Konkursie
AGROLIGA.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe niezbędne do udziału w Konkursie AGROLIGA, będą przetwarzane
na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art.6 ust.1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych).
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo na potrzeby promocyjnoinformacyjne.
7. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa oraz Redakcji
Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A, Stowarzyszeniu AgroBiznesKlub, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, ARiMR, KOWR, KRUS, Magazynowi Ludzi Przedsiębiorczych AGRO. Dane Mistrzów Wojewódzkich
zostaną przekazane Stowarzyszeniu AgroBiznesKlub w celu organizacji krajowego etapu konkursu, część
danych może być upubliczniona za pośrednictwem czasopism (Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO,
Bieżące Informacje).
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych jest niezgodne z prawem.
10. Pani/Pana
dane
osobowe
w
postaci
wizerunku
zawartego
na
zdjęciach
z mogą zostać upublicznione nieograniczonemu kręgowi odbiorców. Pani dane osobowe w postaci wizerunku
będą przetwarzane do wycofania zgody. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie Pani/Pana danych, jednak nie
będzie obowiązku zebrania i zniszczenia materiałów wykorzystanych i rozpowszechnionych przed jej
wycofaniem.
W
celu
zapewnienia
realizacji
Pani/Pana
praw,
przed
wyrażeniem
o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Informacji o przetwarzaniu danych.

zgody

prosimy

Zgoda na przetwarzanie danych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w
Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, moich danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia w
związku z udziałem w Konkursie AGROLIGA.
…………………………, ……………
(Miejscowość i data)

……………………………………….
(Podpis uczestnika)

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, 10-356 Olsztyn, ul.
Jagiellońska 91
…………………………, ……………
(Miejscowość i data)

……………………………………….
(Podpis uczestnika)

3. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
…………………………, ……………
(Miejscowość i data)

……………………………………….
(Podpis uczestnika)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku podczas realizacji Konkursu AGROLIGA, w
postaci zdjęć, filmów i nagrań przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn.
Zezwalam na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych,
marketingowych i informacyjnych związanych z prowadzona działalnością. Niniejsza zgoda obejmuje takie formy
rozpowszechniania jak: udostępnianie na stronie internetowej www.w-modr.pl, w social mediach administrowanych
przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, zamieszczanie wizerunku
w
wydawnictwach
Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka
Doradztwa
Rolniczego
z
siedzibą
w Olsztynie oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie rozpowszechniania wizerunku.

…………………………, ……………
(Miejscowość i data)

……………………………………….
(Podpis uczestnika)

Zał. nr 2
Oświadczenie o niekaralności
Ja, niżej podpisany …………………………………………………….w związku z treścią regulaminu konkursu
AGROLIGA 2018 oraz wymogów niezbędnych do spełnienia przez każdego Uczestnika konkursu, na podstawie pkt 8
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.

…………………………, ……………
(Miejscowość i data)

……………………………………….
(Podpis uczestnika)

