ANKIETA ZGŁOSZENIOWA
V edycja Ogólnopolskiego Konkursu
PSZCZELARZ ROKU
I. Dane osobowe
1. Imię i nazwisko

(lub imiona i nazwiska w przypadku współwłasności, w przypadku osoby prawnej – osoby
reprezentującej oraz zajmowane stanowisko i pełna nazwa firmy)

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

2. Dokładny adres:
miejscowość ............................, ulica .................... nr ......, poczta ...................... kod .................
gmina ............................, powiat ................................. województwo .......................................
tel. …....................., tel. kom. ......................, e-mail: ......................., www: ................................

II. Dane instytucji typującej
1.

Pełna nazwa instytucji typującej:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

2.

Imię i nazwisko osoby reprezentującej instytucję:
.........................................................................................................................................................

3. Dokładny adres instytucji typującej:
miejscowość .........................., ulica ........................ nr ....., poczta ........................ kod ...............
tel. ….............................., e-mail: .....…..............................

III. Informacje dodatkowe
1. Czas zajmowania się pszczelarstwem ................. lat.
2. Czas pracy w obecnej pasiece .......... lat, czas samodzielnego kierowania pasieką ......lat.
3. Wiek pszczelarza (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)
a) do 30 lat

b) 30 – 40 lat

c) 41 – 50 lat

d) 51 – 60 lat

e) ponad 60 lat

4. Podstawy teoretyczne i praktyczne pszczelarstwa, ukończone kursy pszczelarskie
(wymienić/opisać) ………………………………………………………………………………......…

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

5. Nr weterynaryjny pasieki ……………………
6. Nr sprzedaży bezpośredniej ………….………
7. Ilość uli w pasiece/ilość posiadanych rodzin pszczelich ……...............……..….
8. Średnia wydajność miodowa z jednej rodziny pszczelej ......................................
9. Rok założenia pasieki, z której zgłoszono miód …………….………………….
10. Posiadane pszczoły rasy ………………………….……………………………………………
11. Ilość osób pracujących w pasiece ......................................................................................
12. Czy pasieka jest pasieką wędrowną czy stacjonarną? ………………..…….………………..
13. Rodzaje pozyskiwanego w pasiece miodu ……………………………..…………………
…………………………………………………………..………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

14. Inne produkty pszczelarskie wytwarzane w pasiece……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……..…..…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

15. Rejestracja miodów jako produktów regionalnych i / lub tradycyjnych TAK / NIE (nazwa
produktu)….…………………………………………………………...……………………

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
16. Czy i od kiedy pszczelarz jest członkiem związku pszczelarskiego? (prosimy opisać od

kiedy,

…………………...……………………….………………….
……………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………….
w jakim związku/kole, pełnione funkcje)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
Ogólnopolskiego Konkursu Pszczelarz Roku zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 133 poz. 883 oraz na publikację zdjęć
w materiałach na temat Ogólnopolskiego Konkursu Pszczelarz Roku oraz stronie
internetowej organizatora Konkursu

……………………………………

…………………………..

Podpis osoby wypełniającej ankietę

Podpis Pszczelarza
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ZGŁOSZENIE
próbki miodu do
V edycji Ogólnopolskiego Konkursu
PSZCZELARZ ROKU
Rodzaj zgłoszonego miodu:
 miód wielokwiatowy
 miód odmianowy

............................................ (prosimy podać odmianę)

 miód spadziowy
 miód spadziowo-nektarowy
 miód sekcyjny

…….………………………….

Podpis Pszczelarza
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