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REGULAMIN KONKURSU „ MLECZNE MISTRZOSTWA POLSKI” 

 
Organizatorem konkursu jest Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich 

Związek Rewizyjny z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa 
Tel. (0 22) centr. 3720372 
e-mail:kzsm@kzsm.org.pl 

 
UCZESTNICY KONKURSU 
W konkursie mogą uczestniczyć najwięksi producenci mleka w każdym 
województwie - właściciele gospodarstw indywidualnych – rodzinnych do 300 
ha (dostawcy mleka do spółdzielni mleczarskich – członków Krajowego Związku 
Spółdzielni Mleczarskich Związku Rewizyjnego). 
Uczestników konkursu wyłaniają Spółdzielnie Mleczarskie spośród swoich 
największych dostawców – wytypowani uczestnicy wypełniają „Kartę Uczestnika” w „ 
Mlecznych Mistrzostwach Polski”. Natomiast Spółdzielnie Mleczarskie wypełniają 
„Kartę zgłoszenia” potwierdzającą udział w konkursie. 
W przypadku, gdy w Spółdzielni Mleczarskiej dwóch lub więcej producentów mleka 
dostarczyło w roku  identyczną ilość mleka do skupu, Spółdzielnia wypełnia jedną 
„Kartę zgłoszenia” potwierdzającą udział w konkursie, natomiast tyle kart 
uczestnictwa w „Mlecznych Mistrzostwach Polski” ilu uczestników zgłasza do 
konkursu. 
Każdy uczestnik konkursu – dostawca mleka jest obowiązany do wypełnienia 
formularza zawierającego zgodę na przetwarzanie i podawanie informacji 
zawartych  w „Karcie uczestnika” w celach marketingowych związanych z 
przebiegiem i rozstrzygnięciem konkursu. 
 
CZAS TRWANIA KONKURSU 
 Edycja konkursu obejmuje dostawy mleka w trwającym od 1 stycznia -  do 31  
grudnia danego  roku. 
Wypełnione – „Kartę zgłoszenia do konkursu” i karty uczestników, Spółdzielnia 
Mleczarska powinna dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 
roku zgłaszanego. 
KAPITUŁA  KONKURSOWA 
Przekazane dane zostaną opracowane i zestawione w układzie zbiorczym i 
przedstawione powołanej przez Zarząd Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich 
Zw. Rew.  Kapitule Konkursowej, która wyłoni 16 największych dostawców – po 
jednym największym dostawcy w każdym województwie i 3 największych w kraju, 
oraz 1 z najwyższą wydajnością mleczną 
ORGANIZACJA KONKURSU 
Konkurs „ Mleczne Mistrzostwa Polski” jest dla uczestników bezpłatny. 
Uroczyste podsumowanie konkursu, ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród 
odbędzie się w KZSM  w Warszawie lub w siedzibach Spółdzielni 
Laureaci konkursu „Mleczne Mistrzostwa Polski” otrzymają indywidualne zaproszenia  
na uroczystość zakończenia edycji konkursu. 
Nie przewiduje się udziału w konkursie gospodarstw o innej formie własności 
(spółki z/o.o., inne osoby prawne, dzierżawcy) 

 
 


