REGULAMIN KONKURSU

„ZABYTKOWA MASZYNA ROLNICZA”
podczas XXX Barzkowickich Targów Rolnych „AGRO POMERANIA 2017”
1. ORGANIZATOR KONKURSU:
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
2. MIEJSCE KONKURSU:
Barzkowice, powiat stargardzki.
3. TERMIN KONKURSU:
10 września 2017 r.
4. CEL KONKURSU:




wybór Zabytkowej Maszyny Rolniczej wyróżniającej się oryginalnością konstrukcji i najlepszym
zachowanym stanem technicznym,
popularyzacja idei odnawiania oraz kolekcjonowania starych maszyn i urządzeń rolniczych,
promowanie działań przyczyniających się do zachowywania dziedzictwa kulturowego zabytkowej
mechanizacji rolnictwa.

5. WYMOGI ODNOŚNIE EKSPONATÓW
1) Za eksponat zgłoszony do konkursu uznaje się:
 ciągnik rolniczy,
 maszynę i urządzenie rolnicze.
2) Eksponaty muszą być wyprodukowane fabrycznie do 1980 roku.
3) Eksponat powinien być:
 sprawny,
 kompletny,
 spełniać warunki bhp,
 nie stwarzać niebezpieczeństwa dla zwiedzających,
 prezentować się estetycznie.
4) Za eksponat nie uznaje się „samoróbek”.
6.

KRYTERIA OCENY:

1) Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny.
2) Wyboru Zabytkowej Maszyny Rolniczej spośród zgłoszonych eksponatów dokona powołana przez
Organizatora Komisja Konkursowa.
3) Komisja będzie oceniać eksponaty według następujących kryteriów:
 oryginalność konstrukcji,
 stan techniczny,
 estetyka.
4) Obrady Komisji są niejawne, a decyzje ostateczne.
7. UCZESTNICY KONKURSU:
1) Uczestnikami Konkursu mogą być właściciele zabytkowych maszyn i urządzeń rolniczych z
województwa zachodniopomorskiego.
2) W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej ani członkowie ich rodzin.

8. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1) Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać w terminie do 31.07.2017 r., na Karcie zgłoszenia
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2) Wymienione w zgłoszeniu eksponaty należy udokumentować zdjęciami stanowiącymi załącznik
do karty zgłoszenia. Zdjęcia mogą być przesłane również w formacie cyfrowym.
3) Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w Konkursie Zabytkowa Maszyna Rolnicza zobowiązane
są do akceptacji zapisów Regulaminu XXX Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2017
dla Wystawców, w odpowiednim dla nich zakresie.
4) Podpisane przez upoważnione osoby zgłoszenie należy przesłać do Organizatora w następujący
sposób:
 pocztą na adres ZODR w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2,
 faxem na nr 91 561 37 91,
 pocztą elektroniczną na adres bgardygajlo.barzkowice@home.pl;
z dopiskiem „Konkurs - Zabytkowa Maszyna Rolnicza”.
5) Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych eksponatów w dniach 10.09.2017 r. w
godzinach 9.00 – 13.00.
9. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
1) Uczestnicy Konkursu są zobowiązani dostarczyć eksponaty na własny koszt do Barzkowic w
dniach 7 września 2017 r. od 7.30 do 19.00 oraz 8 września 2017 r. do godziny 8.00.
2) Maszyny zostaną wyeksponowane w wyznaczonym przez Organizatora miejscu na placu
targowym podczas XXX Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2017.
3) Odbiór eksponatów najwcześniej w dniu 10 września 2017 r. od godziny 17.00.
4) Uczestnicy Konkursu są zobowiązani zapoznać Komisję Konkursową ze zgłoszonym eksponatem.
Przedstawienia eksponatu mogą dokonać upoważnione przez Uczestnika osoby.
5) Osoba prezentująca zgłoszony do konkursu eksponat powinna wyczerpująco odpowiedzieć na
pytania Komisji Konkursowej.
10. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
1) Komisja za zajęcie I, II i III miejsca w konkursie przyzna dyplomy oraz nagrody pieniężne o
wartości:
a. I miejsce:
1.000,00 zł,
b. II miejsce:
700,00 zł,
c. III miejsce:
500,00 zł.
2) Pozostałym uczestnikom przyznane zostaną wyróżnienia, za które otrzymają dyplomy.
3) Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 tj. z późn. zm.) od otrzymanych nagród
w niniejszym konkursie pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 % wartości
wygranej.
4) Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas XXX Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania
2017 w dniu 10 września 2017 r. w godzinach 14.00 - 15.00.
11. PRAWA UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA:
1) Uczestnicy konkursu oświadczają że:
a) wyrażają zgodę na przetwarzanie w celach związanych z konkursem danych osobowych, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
b) wyrażają zgodę na bezpłatną publikację swojego wizerunku na zdjęciach w zakresie promocji
konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.),
c) zapoznali się i akceptują jako ich obowiązujące odpowiednie zapisy Regulaminu XXX
Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2017 dla wystawców.
2) Dane uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
3) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych
w rozumieniu powyższej Ustawy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia
udziału w Konkursie.
4) Informację o nagrodzonych i ich eksponatach zostaną podane do publicznej wiadomości przez
organizatora, opublikowane na stronie internetowej ZODR w Barzkowicach oraz w
Zachodniopomorskim Magazynie Rolniczym.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1) Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udzielają pracownicy Biura Targowego pod numerem
telefonu 91 479 40 53, 91 479 40 10, 91 561 37 00 – 02, 91 479 40 51.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu Konkursu.
3) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa
polskiego.

