
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PODR  
Nr 28/2021 z dnia 10.09.2021 r. 

 

Regulamin Konkursu 

„HIT TARGÓW” 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem Konkursu jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. 

2. Konkurs odbędzie się podczas XXIII Kaszubskiej Jesieni Rolniczej w dniach 18-19 września 

2021 r. w Lubaniu. 

 

II. Cel Konkursu: 

1. Wyróżnienie i promocja wysokiej jakości produktów spożywczych, oryginalnych i nowoczesnych 

rozwiązań technicznych i technologicznych, urządzeń i maszyn rolniczych, budownictwa inwen-

tarskiego, wysokiej jakości pasz i środków do produkcji rolniczej. 

 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie uczestniczyć mogą produkty prezentowane przez wystawców biorących udział 

w XXIII Kaszubskiej Jesieni Rolniczej w Lubaniu spośród:  

a. produktów spożywczych; 

b. maszyn, urządzeń oraz środków do produkcji rolniczej. 

2. Produkty objęte konkursem muszą spełniać ogólne warunki wprowadzania do obrotu, w szcze-

gólności: 

a. wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności - produkt spożywczy;  

b. wymagania w zakresie bezpieczeństwa (posiadać znak CE) - maszyny i urządzenia rolnicze. 

 

IV. Zgłoszenia do udziału w Konkursie 

1. Udział w Konkursie należy zgłosić najpóźniej do dnia 18 września 2021 r. do godz. 12:00. 

2. Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy dokonać w formie pisemnej (wg zał. 1), wskazując:  

a. nazwę Konkursu; 

b. nazwę i adres wystawcy; 

c. nazwę, rodzaj produktu; 

d. charakterystykę produktu. 

3. Zgłoszenie można złożyć osobiście lub przesłać listownie, faxem, elektronicznie na adres:   

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 

ul. T. Maderskiego 3, Lubań 

83-422 Nowy Barkoczyn 

tel. (58) 326-39-00; fax (58) 309-09-45 

e-mail: sekretariat@podr.pl  

 

V. Komisja konkursowa 

1. Oceny przedmiotu zgłoszenia dokona Komisja konkursowa składająca się z 3 pracowników Po-

morskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. 

2. Członków Komisji powołuje Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. 

 

VI. Kryteria oceny przez Komisję konkursową 

1. Walory produktu/przydatność w gospodarstwie i produkcji rolniczej. 
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2. Pochodzenie produktu/surowców, z których produkt został wytworzony i metody jego wytwa-

rzania. 

3. Nowoczesność produktu i jego zastosowanie. 

4. Jakość i estetyka wykonania. 

 

VII. Przebieg Konkursu 

1. Komisja konkursowa dokona oceny produktów w dniu 18 września 2021 r. pomiędzy godziną 

12:00 a 14:00. 

2. Każdy z członków Komisji dokona oceny punktowej zgłoszonych produktów w poszczególnych 

kryteriach.  

3. Maksymalna ilość punktów za każde kryterium wynosi – 5, a minimalna – 1. Indywidualna oce-

na każdego zgłoszonego produktu powstaje z sumowania punktów za poszczególne kryteria.  

4. Ogólna punktacja produktu powstanie z sumowania punktów wszystkich członków Komisji.  

5. Zwycięzcą Konkursu zostanie wystawca, którego produkt otrzyma najwyższą liczbę punktów.  

6. Komisja konkursowa sporządzi protokół z przebiegu Konkursu. 

 

VIII. Nagrody 

1. Zwycięzca Konkursu zostanie nagrodzony pucharem Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradz-

twa Rolniczego w Lubaniu. 

2. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 19 września 2021 r. na scenie w godz. 12:30-14:30. 

 

IX. Informacje dodatkowe 

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizato-

ra danych osobowych w celu organizacji, przeprowadzenia, udokumentowania i rozliczenia 

Konkursu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwiet-

nia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1  z 04.05.2016). 

2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wize-

runku uczestników przez organizatora Konkursu - zgodnie z ustawą z dnia 4.02.1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. tj.  z 2019 r., poz. 1231, z późn.zm.). Możliwe formy 

rozpowszechniania wizerunku to: publikacja na stronie internetowej organizatora i współorga-

nizatorów, w miesięczniku „Pomorskie Wieści Rolnicze” wydawanym przez PODR w Lubaniu, 

w publikacjach promocyjnych organizatora, katalogach reklamowych, ulotkach, portalu spo-

łecznościowym PODR w Lubaniu. Powyższa zgoda nie rodzi żadnych skutków o charakterze ma-

terialnym, zarówno w zakresie praw autorskich i pokrewnych, jak i roszczeń dotyczących praw 

osobistych - w stosunku do organizatora Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. W takiej sy-

tuacji Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności i żadnych kosztów względem uczestni-

ków Konkursu. 

5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu, udostępnionego przez organi-

zatora. 

 

 

 


