Regulamin konkursu „Rolnictwo wobec zmian klimatu”
§1
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Warszawie.
2. Adres organizatora: 02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98.
3. Osoby upoważnione do udzielania informacji o konkursie:
1) Magdalena Kowalewska (magda.kowalewska@modr.mazowsze.pl, 22 571 61 26,
512 268 019);
2) Konrad Socha (konrad.socha@modr.mazowsze.pl, 22 571 61 26, 505 302 444).
§2
Cel konkursu
1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem „Rolnictwo wobec zmian klimatu”.
2. Cele konkursu:
 ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie
wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w obszarze skutków
zmian klimatu i jego wpływu na rolnictwo mazowieckiej wsi;
 upowszechnienie wiedzy i doświadczeń we wdrażaniu innowacji mających na
celu niwelowanie skutków zmian klimatu w produkcji rolniczej oraz
działalności pozarolniczej.
§3
Założenia organizacyjne
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Uczestnikami konkursu mogą być rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich
z województwa mazowieckiego, z wyłączeniem pracowników organizatora.
3. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach: praca plastyczna oraz test.
4. Warunki udziału w konkursie – kategoria praca plastyczna:
1) Ilość uczestników w konkursie w kategorii praca plastyczna jest
nieograniczona.
2) Aby wziąć udział w konkursie należy przekazać do organizatora konkursu, na
adres 02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98, pok. 422, w terminie do

21.12.2020 r. osobiście lub za pośrednictwem przesyłki rejestrowanej
(decyduje data wpływu do organizatora konkursu):
a) prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę pełnoletnią formularz
zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu),
b) podpisaną pracę plastyczną spełniającą warunki konkursu zgodnie z
§4 regulaminu konkursu.
5. Warunki udziału w konkursie – kategoria test:
1) Ilość uczestników w konkursie w kategorii test jest ograniczona. O
zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału w konkursie
zakwalifikuje się 100 pierwszych poprawnie przysłanych zgłoszeń.
2) Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do organizatora konkursu
prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do
konkursu)
w
formie
skanu
lub
zdjęcia
na
adres
e-mail:
konkursy@modr.mazowsze.pl do 15.12.2020 r.
3) Osoby zakwalifikowane do udziału w konkursie otrzymają od organizatora
konkursu e-mail z potwierdzeniem udziału w konkursie, nie później niż 2 dni
przed rozpoczęciem testu, linkiem do wydarzenia oraz datą i godziną
rozpoczęcia testu.
6. Regulamin konkursu określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Przystąpienie do
konkursu oznacza akceptację regulaminu.
7. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zarówno postanowień regulaminu, jak i
obowiązującego prawa, a także powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci
Internet.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu uczestnika w każdym
czasie, jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w konkursie określone w niniejszym
regulaminie.
9. Czas trwania konkursu 1-31.12.2020 r.
10. W sprawach spornych i wątpliwych, a także nieuregulowanych w niniejszym
regulaminie ostateczne decyzje podejmuje organizator.
§4
Zadanie konkursowe kategoria – praca plastyczna
1. Zadaniem konkursowym w kategorii praca plastyczna jest wykonanie pracy plastycznej w
formacie A3 w dowolnej technice plastycznej na temat zmian klimatu i jego wpływu na
rolnictwo lub przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu w produkcji rolniczej oraz
działalności pozarolniczej.
2. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.

3. Prace nadesłane na konkurs mogą być pracami rodzinnymi, czyli wykonywanymi wspólnie
przez dzieci lub dziecko wraz ze spokrewnioną osobą pełnoletnią (rodzic, opiekun lub
inna osoba pełnoletnia spokrewniona z dzieckiem).
4. Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie danymi tożsamymi z dołączoną
kartą zgłoszenia.
5. Prace zgłoszone w konkursie nie będą zwracane autorom.
6. Wszystkie prace przekazane do Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Warszawie stają się własnością Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z
siedzibą w Warszawie i mogą być wykorzystywane do promocji. Prace nie mogą być
wykorzystywane do celów komercyjnych.
§5
Kryteria oceny kategoria – praca plastyczna
1. Oceny prawidłowo zgłoszonych i przysłanych w terminie prac konkursowych dokonuje
Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Warszawie.
2. Przy ocenie prac konkursowych pod uwagę będzie brana:
1) zgodność tematyki konkursu i jej trafne przedstawienie;
2) walory artystyczne pracy i użycie środków wyrazu artystycznego;
3) oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu.
§6
Zadanie konkursowe kategoria – test
1. Zadaniem konkursowym w kategorii test jest udzielenie odpowiedzi na pytania na
temat zmian klimatu i jego wpływu na rolnictwo oraz przeciwdziałaniu skutkom zmian
klimatu w produkcji rolniczej oraz działalności pozarolniczej.
2. Pytania oraz odpowiedzi do testu opracują specjaliści Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.
3. Test zostanie przeprowadzony w formie online z wykorzystaniem platformy
internetowej.
4. Test będzie się składał z co najmniej 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru
oraz 1 pytania otwartego.
5. Punkty za prawidłową odpowiedź na pytania zamknięte jednokrotnego wyboru
przyznawane są zgodnie z przypisaną im wartością, przy czym odpowiedź może mieć
maksymalną wartość od 1 do 5 pkt. Za nieprawidłową odpowiedź lub brak odpowiedzi
na pytanie przyznaje się 0 pkt.
6. Odpowiedź na pytanie otwarte oceniana będzie jedynie w celu rozstrzygnięcia sytuacji
kiedy, nie da się wyłonić 5 laureatów (I, II, III, IV i V miejsce) z powodu takiej samej

ilości punktów. Odpowiedź na pytanie otwarte oceniane będzie przez Komisję
Konkursową powołaną przez Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Warszawie w skali od 0 do 0,9 pkt, gdzie 0 pkt przyznaje się
za odpowiedź nieprawidłową lub brak odpowiedzi.
7. Czas rozwiązywania testu to 60 minut.
§7
Kryteria oceny kategoria – test
1. Wyniki testu, w tym ilość zdobytych punktów są generowane poprzez platformę
internetową.
2. Warunkiem uwzględnienia wyniku testu jest przystąpienie do testu na platformie
internetowej i wpisanie swoich danych zgodnych z danymi w karcie zgłoszenia – w
tym imię i nazwisko takie jak na karcie zgłoszenia oraz adres e-mail taki jak w karcie
zgłoszenia. Osoby, których nie da się zweryfikować z danymi z karty zgłoszenia na
podstawie danych wpisanych na platformie internetowej zostaną zdyskwalifikowane,
a ich wyniki nie będą nie zostaną uwzględnione w liście rankingowej.
3. Spośród uczestników zostaną wyłonieni laureaci, którzy zdobyli największą liczbą
punktów.
§8
Finansowanie nagród
1. Konkurs realizowany jest w ramach operacji „Rolnictwo wobec zmian klimatu”
wpisanej do Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz
innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Koszt nagród pieniężnych oraz
statuetek dla laureatów finansowany ze środków II schematu Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Laureaci konkursu w obu kategoriach otrzymają statuetki oraz nagrody pieniężne w
wysokości:
I miejsce – 5 000,00 zł brutto
II miejsce – 4 000,00 zł brutto
III miejsce – 3 000,00 zł brutto
IV miejsce – 2 000,00 zł brutto
V miejsce – 1 000,00 zł brutto
3. Organizator konkursu z kwot przeznaczonych na nagrody pieniężne pobierze podatek
dochodowy i odprowadzi do Urzędu Skarbowego.

