
 
 

REGULAMIN KONKURSU 

HIT XXV Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym 

organizowanych pod hasłem : „Szacunek dla Ziemi naszą przyszłością !” 

Siedlce, 1-2 września 2018 r. 

 

Niniejszy regulamin dotyczy zasad, kryteriów, organizacji i trybu rozstrzygnięcia konkursu Hit XXV 
Międzynarodowych Dniach z Doradztwem Rolniczym, zwanego dalej „Konkursem”.  

§ 1 

Organizatorem konkursu jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie 
Oddział Siedlce, zwany dalej  „Organizatorem”. 

§ 2 

Celem konkursu jest wybór maszyny, ciągnika czy urządzenia technicznego, wyróżniających się wysoką 
jakością pracy, bezpieczeństwem obsługi, niskimi kosztami eksploatacji, trwałością i estetyką                                    
z wykorzystaniem tradycyjnych rozwiązań ale jednocześnie będących nowoczesnymi.  

§ 3 

1. Wyboru Hitu, określonego w § 2, dokonuje komisja konkursowa składająca się                                                   
z przedstawicieli nauki, mediów i organizatora, powołana przez dyrektora Mazowieckiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie Oddział Siedlce. 

2. Komisję konkursową tworzy grono czterech osób, którym przewodniczyć będzie 
przewodnicząca Komisji. Komisja może pracować w niepełnym składzie, min. trzech osób. 

3. Prace komisji konkursowej są niejawne, odbywają się tylko z udziałem powołanych do niej 
przedstawicieli i dotyczą jedynie dokonania wyboru określonej firmy, według § 5 niniejszego 
regulaminu. 

4. Decyzje komisji konkursowej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości 
głosów, decyduje głos przewodniczącej komisji. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od 
nich odwołanie. 

§ 4 

1. W konkursie udział biorą firmy, które zgłoszą produkty do konkursu na załączonym formularzu.  
Zgłoszenia do konkursu można złożyć osobiście  lub przesłać listownie, faxem nr 25 640 09 12, na adres:     

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce,   
ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem: Zgłoszenie do konkursu „Hit XXV MDzDR”, lub elektronicznie: 

anna.oledzka@modr.mazowsze.pl,  do 17.08.2018 r. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

mailto:anna.oledzka@modr.mazowsze.pl


3. Informacja o konkursie jest w umieszczona w informacjach dotyczących XXV MDzDR na stronie   

   internetowej  www.modr.mazowsze.pl 

 
§ 5 

Komisja konkursowa, dokona oględzin zgłoszonych produktów na stoiskach wystawowych, w dniu 
1.09.2018 r. w godz. 13.00 - 16.00 i dokona oceny wg. następujących kryteriów: 

• właściwości funkcjonalne i parametry eksploatacyjne, 

• ergonomia i efektywność,  

• nowoczesność rozwiązań konstrukcyjnych, 

• zachowanie wymogów bhp,  

• jakość i estetyka wykonania, 

• formy prezentacji.  

§ 6 

1.Zwycięzca konkursu zostanie nagrodzony statuetką dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Warszawie. Dodatkowo zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci 
bezpłatnego zamieszczenia artykułu promocyjnego w miesięczniku Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego „Wieś Mazowiecka” (po wspólnych uzgodnieniach), wydawanym w nakładzie 
4000 egz.  

2. Komisja konkursowa może przyznać także wyróżnienia w konkursie. 

§ 7 

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się na scenie na terenie wystawy  
w dniu 2 września 2018 roku, ok. godz. 14.00.  

§ 8 

Na stoiskach laureatów konkursu przeprowadzona zostanie sesja zdjęciowa w celu przygotowania 
prezentacji nagrodzonych wyrobów w materiałach powystawowych MODR Warszawa, lokalnych 
mediach oraz na stronie internetowej www.modr.mazowsze.pl 

 

§ 9 

Wystawcy, którzy uzyskają nagrodę laureata lub wyróżnienia, mogą zamieszczać informacje dotyczące 
otrzymanych nagród w swoich materiałach informacyjno-reklamowych i na stronach internetowych. 
Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela Anna Olędzka, komisarz XXV MDzDR, 
tel. 505 302 473, 25 640 09 34. 

 

 

 

http://www.modr.mazowsze.pl/
http://www.modr.mazowsze.pl/


 

Zgłoszenie DO KONKURSU 

HIT WYSTAWY XXV Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym 
Siedlce, 1-2 września 2018 r. 

 

1. Nazwa prezentowanego produktu: 

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

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

2. Producent 

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

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

3.Zgłaszający wyrób wystawca 

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

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

4. Uzasadnienie zgłoszenia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.Załączniki (instrukcja obsługi lub dokładny opis działania i dane techniczne) 

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

Prezentacja produktu:  Stoisko wystawowe na XXIV Międzynarodowych Dniach z Doradztwem 
Rolniczym w Siedlcach, w dniach 1-2.09.2018 r. 

Oceny zgłoszonego wyrobu komisja dokona w dniu 1.09.2018 w godz. 13.00-16.00. 

Prosimy o obecność osoby lub osób, które dokonają prezentacji. 

 

______________________________________________________________________________ 



 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że potwierdzam warunki uczestnictwa w Konkursie, zapoznałem się  
i akceptuję Regulamin Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora 

konkursu do celów marketingowych. 

 

 

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

Data , podpis i pieczęć imienna przedstawiciela Zgłaszającego 

 


