
 
 

 
 
 

„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. 

Operacja opracowana przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru  

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

KONKURS CYDRÓW DOMOWYCH MISTRZ CYDRU 2021 

DANE ZGŁASZAJĄCEGO  

imię i nazwisko / nazwa firmy: ..........................................................................................................  

adres:  ...............................................................................................................................................  

osoba upoważniona do udzielania informacji: …............................................................................. 

tel.:  .............................................................. e-mail:  .......................................................................  

PESEL lub NIP: …................................................................................................................................ 

nazwa i rocznik cydru: …….................................................................................................................  

nazwa producenta: ........................................................................................................................... 

region produkcji: ...............................................................................................................................  

odmiany, z których powstał cydr: ....................................................................................................  

zawartość alkoholu w %: ………...........................................................................................................  

zawartość cukru w g/l: ......................................................................................................................  

całkowita kwasowość w g/l lub pH:  .................................................................................................  

Zgłaszający oświadcza, że jabłka, z których cydr powstał pochodzą z owoców uprawianych w Polsce. 

Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 13.10.2021 r. Najpóźniej do 13.10.2021 r. należy dostarczyć cydr - po 2 butelki cydru o łącznej pojemności nie mniejszej niż 660 ml.  

Ponadto oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję go w całości.  

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie prowadzonej przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru działalności. Administratorem danych osobowych 

jest Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru, Mikołajówka 11, 23-250 Urzędów zgodnie z art. 13 ust.1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) dalej RODO. Dane osobowe będą przetwarzane 

do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały pozyskane, przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie w tym szczególnie przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach i uregulowaniach 

wewnętrznych LSMC w tym zakresie. 

 

 

………………………………………………………………….. 

Podpis uczestnika Konkursu/ upoważnionego przedstawiciela uczestnika (producenta) 

 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Zarejestruj się na stronie www.ksow.pl 


