
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszenia do Konkursu 
 
Formularz 
Zgłoszenie do XI edycji konkursu  
O Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego  
Dla mazowieckich producentów żywności   
Za najlepszy produkt roku 2017 
 
1. Nazwa produktu:  

2. Nazwa producenta: 

Grupa A – producenci indywidualni (osoby fizyczne, koło gospodyń wiejskich, szkoły, 

stowarzyszenie, gospodarstwo agroturystyczne, gospodarstwo ekologiczne, inne) 

……………………………………………………………………………………………………… 

Grupa B – przedsiębiorcy (podać REGON firmy) 

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

Adres producenta…………………………………………………….………………………….. 

3. Adres do korespondencji 

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

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

4. Osoba do kontaktu 

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

Telefon……………………………………………………………………………………………… 

e-mail…………………………………………………………………………………………..…… 

5. Kategoria (odpowiednią kategorię należy podkreślić): 

1) wyroby piekarnicze  

2) wyroby cukiernicze 

3) przetwory mięsne, produkty pochodzenia zwierzęcego 

4) ryby i przetwory rybne 

5) przetwory owocowe i warzywne, produkty pochodzenia roślinnego 

6) produkty mleczarskie 

7) miody 

8) napoje 

 
6. Opis produktu: 
 
 
 
 
 
 
 
7. Przepis na wytwarzanie produktu/przepis na wyrób z użyciem produktu: 

 



8. Krótki opis pochodzenia surowców użytych do wytworzenia produktu: 
 
 
 
 
 
 
 
9. Co wyróżnia zgłoszony produkt spośród mu podobnych (dyplomy, certyfikaty itp.: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Miejscowość i data        Podpis 
 
………………………………      ……………………………… 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych  
do realizacji X edycji „Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla 
mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016”, zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  
z późn. zm.). 
W przypadku wygrania X edycji „Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego 
dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016”, wyrażam zgodę 
na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, telefon, e-mail na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz w prasie 
lokalnej i w prasie promującej Województwo Mazowieckie. 
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do dostępu do treści swoich danych 
i ich poprawienia. 
Administratorem danych osobowych X edycji „Konkursu o Laur Marszałka Województwa 
Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016” 
jest: 
 
Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa 
 
Dane będą przetwarzane do celów wyłonienia laureatów X edycji „Konkursu o Laur 
Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za 
najlepszy produkt roku 2016” oraz promocji produktów spożywczych z Mazowsza.  
Udostępnianie danych nie jest przewidywane. 

 

…………………………………………………… 
(czytelny podpis) 


