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REGULAMIN 
 

konkursu pn.  „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w rolnictwie” 

realizowany w ramach VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie 

 

I. Informacje ogólne 

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie  

pn. „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w rolnictwie”, realizowanego 

w ramach VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie, które odbędzie się 

24-25 listopada 2022 r. w Warszawie, zwanego dalej „konkursem”. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

a) Organizatorze – rozumie się przez to Centrum Doradztwa Rolniczego 

w Brwinowie Oddział w Radomiu, 

b) Uczestniku konkursu – podmiot tj. instytuty, uczelnie wyższe, firmy 

prywatne, doradcy rolniczy, rolnicy realizujący projekty / opracowujący 

produkty w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa, który złożył 

zgłoszenie do udziału w konkursie, 

c) VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie – wydarzenie cykliczne 

organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział 

w Radomiu w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 

w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, 

które odbędzie się 24-25 listopada 2022 r. w Warszawie. 

Konkurs finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2022-2023. 

3. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: 

m.mrozek@cdr.gov.pl lub nr tel.: 48 365 69 35. 

4. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, 

zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy 

od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianą w ustawie 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r.poz. 2094, 

z późn. zm.). 
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II. Cel konkursu 

Celem konkursów jest promowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa i obszarów 

wiejskich oraz innowacyjnych technik i technologii, które mogą być wykorzystane w 

celu efektywniejszego zarządzania gospodarstwem rolnym. Konkurs jest zachętą dla 

producentów do wdrażania nowych rozwiązań w produkcji rolnej. 

III. Uczestnicy konkursu 

1. W konkursie mogą brać udział instytuty, uczelnie wyższe, firmy prywatne, doradcy 

rolniczy, rolnicy, podmioty realizujące projekty lub opracowujące produkty w zakresie 

innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa. 

2. Liczba zgłoszeń do konkursu jest ograniczona – liczy się kolejność przesłania 

zgłoszenia.  

3. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do konkursu jedną pracę konkursową. 

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
 

IV.  Organizacja konkursu  

1. Zgłoszenie do udziału w konkursie odbywa się poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem: FORMULARZ KONKURSOWY 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie przez Uczestnika konkursu 

w miejscu wydarzenia stoiska wystawienniczego tematycznie związanego ze 

zgłoszonym projektem. 

3. Każdemu Uczestnikowi konkursu będzie udostępniona przestrzeń tj. 2 m x 1,5 m w 

celu przygotowania stoiska wystawienniczego. 

4. Organizator w ramach wyposażenia stoiska zapewnia dla każdego wystawcy 2 krzesła 

oraz dostęp do energii elektrycznej. 

5. Stoisko wystawiennicze musi być dostępne dla uczestników VII Foru Wiedzy 

i Innowacji w Rolnictwie w dniach 24-25 listopada 2022 r. w czasie trwania 

wydarzenia, zgodnie z harmonogramem dostępnym pod linkiem: HARMONOGRAM 

6. Uczestnik konkursu powinien dokonać rejestracji na wydarzenie wszystkich osób 

przebywających na stoisku. 

7. Rejestracja osób, o których mowa w pkt 6 odbywać się będzie pod wskazanym 

linkiem, który zostanie przesłany do Uczestników konkursu wraz z potwierdzeniem 

zakwalifikowania się do udziału w konkursie. 

8. Dla osób, o których mowa w pkt. 6 Organizator zapewni zakwaterowanie oraz 

wyżywienie zgodnie z harmonogramem wydarzenia. 

9.  Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać do dnia 31 października 2022 roku 

do godziny 15.30.  

10. .Po wskazanym terminie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę przy ocenie. 

https://docs.google.com/forms/d/1FOlUM7vBpXtIg3ZjIXXoeptgTt8zQabE9WPd0-QIWhg/edit
https://docs.google.com/document/d/1JUSzEhIJVSMURUWF4Vh_n_PdeXDpYG0VtKvhucbMcEM/edit
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11.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 25 listopada 2022 r. podczas VII Forum 

Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie i podane do wiadomości publicznej na stronie 

www.cdr.gov.pl 

V. Przebieg konkursu 

1. Głosowanie odbędzie się za pomocą aplikacji opracowanej na potrzeby konkursu w 

dniach  24-25 listopada 2022 r. 

 

2. Każdy z uczestników VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie może zagłosować 

na jedną prezentację konkursową.  

3. Na podstawie głosowania uczestników wydarzenia zostaną wyłonione trzy zwycięskie 

prace konkursowe wśród których w zależności od otrzymanych głosów zostanie 

przyznana Nagroda Główna, Nagroda za II miejsce oraz Nagroda za III miejsce. 

4. W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody pieniężne: Nagroda Główna – 6000 zł, 

Nagroda za II miejsce – 3000 zł, Nagroda za III miejsce – 2000 zł.  

5. W przypadku jednakowej ilości głosów dla prac konkursowych zostaną one poddane 

weryfikacji i ocenie komisji złożonej z trzech osób: Mateusz Sękowski – Kierownik 

Działu Systemów i Technologii w Rolnictwie, CDR O/Radom, dr Aleksander 

Bomberski – Broker innowacji,  Leszek Ciemniak – Starszy Specjalista, CDR 

O/Radom. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 25 listopada 2022 r. podczas VII Forum 

Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie. 

VI. Dodatkowe postanowienia 

1. Materiały nadesłane na konkurs nie są zwracane. Materiały mogą zostać wykorzystane 

w publikacjach promocyjnych oraz jako dokumentacja Konkursu.  

2. Nadesłanie materiałów wymaganych przez zgłoszenie stanowi jednocześnie 

oświadczenie, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają 

ich majątkowych i osobistych praw autorskich.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa1  

w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród. 

4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

5. Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na publikację informacji o 

zgłoszonej pracy konkursowej, biorącej udział w konkursie. 

 

 

      Akceptuję  

 

 

    ……………………………………………… 

     Dyrektor CDR O/Radom 

 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) i przepisami krajowymi w tym zakresie. 

http://www.cdr.gov.pl/
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