
Regulamin Konkursu Operatorów Maszyn Budowlanych  

1. Organizator Konkursu: Organizatorem Konkursu są Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Zakładowa 1, 25-672 

Kielce . 

2. Miejsce organizacji Konkursu: Konkurs zostanie zorganizowany na terenie Targów Kielce S.A., ul. Zakładowa 1, 25-

672 Kielce podczas Targów AUTOSTRADA-POLSKA 2016.  

3. Czas organizacji konkursu: Konkurs zostanie zorganizowany w terminie od 15 kwietnia 2016 roku do 15 czerwca 

2016 roku. 

4. Uczestnicy Konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających stosowne 

uprawnienia do obsługi maszyn. 

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu: dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celach 

urządzenia Konkursu i przekazania nagród Laureatom. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przy 

zachowaniu zasad określonych w zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2014 r., poz.1182 t.j.). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu są Targi 

Kielce S.A. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do 

wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. 

6. Zasady udziału w Konkursie:  aby wziąć udział w konkursie należy w terminie do 30 maja 2016 roku do godziny 

23.59 przesłać  prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia konkursowego na adres mailowy: 

misztal.august@targikielce.pl, bądź faksem na nr 41 365 13 13, 41 365 14 26. 

Formularz zgłoszenia stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu. 

Każdy z zawodników przystępuje do zadania konkursowego w jednej bądź więcej kategorii konkursowych 

(minikoparka, koparko-ładowarka ) na terenie poligonu dla maszyn (regulamin poligonu stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego regulaminu) w wybranym przez siebie terminie (31 maj 2016, 01 czerwiec 2016 bądź 02 czerwiec 

2016). Zadanie konkursowe w poszczególnych kategoriach zostanie przedstawione bezpośrednio przed każdą  

z konkurencji w dniu odbywania się konkursu.  

Ogłoszenie wyników Konkursu: Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób w 

dniach 31 maja oraz 1 i 2 czerwca 2016 roku o godzinie 15.00 wybierze każdego dnia spośród wszystkich 

uczestników po 3 laureatów w każdej z kategorii konkursowych (minikoparka, koparko-ładowarka), którzy z 

prawidłowo wykonanego zadania konkursowego uzyskają najwyższą sumę punktów. Komisja w każdym dniu i w 

każdej z kategorii konkursowych (minikoparka, koparko-ładowarka ) przyzna uczestnikom kolejno I, II i III miejsce.  

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniach 31 maja oraz 1 i 2 czerwca 2016 o godzinie 15.30 przez osobę 

prowadzącą konkurs na terenie poligonu dla maszyn za pomocą sprzętu nagłośnieniowego. Dodatkowo każdego 

dnia konkursowego (31 maja 2016, 1 czerwca 2016 i 2 czerwca 2016) wyniki zostaną opublikowane na stronie 

www.targikielce.pl. 

7. Nagroda w Konkursie: 

W każdym z dni konkursu (tj. 31 maja 2016, 1 czerwca 2016 i 2 czerwca 2016) i w każdej z kategorii konkursowej 

(minikoparka, koparko-ładowarka ) zostaną przyznane następujące nagrody: 

mailto:misztal.august@targikielce.pl


Nagrodą za I miejsce w Konkursie są bony towarowe do realizacji w sklepach MEDIAMARKT o wartości 500 zł 

brutto do wykorzystania do dnia 31.12.2016 oraz ekwiwalent finansowy w wysokości 56 zł brutto z 

przeznaczeniem na uregulowanie podatku od nagród przez Organizatora Konkursu.  

Nagrodą za II miejsce w Konkursie są bony towarowe do realizacji w sklepach MEDIAMARKT o wartości 300 zł 

brutto do wykorzystania do dnia 31.12 oraz ekwiwalent finansowy w wysokości 33,60 zł brutto z przeznaczeniem 

na uregulowanie podatku od nagród przez Organizatora Konkursu. 

Nagrodą za III miejsce w Konkursie są bony towarowe do realizacji w sklepach MEDIAMARKT o wartości 200 zł 

brutto do wykorzystania do dnia 31.12.2016 oraz ekwiwalent finansowy w wysokości 22,40 zł brutto z 

przeznaczeniem na uregulowanie podatku od nagród przez Organizatora Konkursu. 

Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Podatkowego. 

Organizator przed wydaniem nagród pobiera od laureata zaliczkę na zryczałtowany podatek dochodowy w 

wysokości 10% wartości nagrody i przekaże ją do właściwego urzędu skarbowego. 

Przekazanie nagród Zwycięzcom: nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom w biurze obsługi Konkursu Operatorów 

Maszyn Budowlanych w hali G w terminie od 31 maja 2016 do 2 czerwca 2016 roku. W przypadku nieobecności 

Zwycięzcy zostanie przesłana przez Organizatora Konkursu pocztą kurierską w ciągu 10 dni roboczych od dnia 

ogłoszenia wyników Konkursu. 

8. Zapewnienie prawidłowości organizowanego Konkursu: Organizator powoła Wewnętrzną Komisję Nadzoru, która 

będzie czuwać nad prawidłowością organizacji i przeprowadzenia Konkursu.  

 

9. Reklamacje: Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu Operatorów Maszyn Budowlanych mogą być zgłaszane 

wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora Konkursu w terminie do dnia 14 czerwca 2016 roku (decyduje 

data wpływu). Reklamacja powinna zawierać dopisek Konkurs Operatorów Maszyn Budowlanych. Postępowanie 

reklamacyjne trwa 14 dni (decyduje data nadania listu poleconego) włączając w to pisemne zawiadomienie 

Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji. 

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 

nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie. 

10. Postanowienia końcowe:  

Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu w terminie od 17 kwietnia 2016 roku do 

30 czerwca 2016 roku, regulamin Konkursu zostanie również opublikowany na stronie www.targikielce.pl w 

terminie od 17 marca 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku. Regulamin Konkursu będzie dostępny również w 

terminie od 13 maja 2016 roku do 15 maja 2016 roku biurze obsługi Konkursu Operatorów Maszyn Budowlanych w 

hali G. 

http://www.targikielce.pl/


Załącznik nr 2 

REGULAMIN POLIGONU DLA MASZYN 

KONKURSU OPERATORÓW MASZYN BUDOWLANYCH - 13-15.05.2016 

Targi Kielce S.A., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce 

 

1. Korzystanie z terenu na którym organizowany jest Konkurs, odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą organizatora lub obsługi tylko i 
wyłącznie w czasie trwania konkursu. 

2. Wejście Uczestnika Konkursu na teren poligonu gdzie obsługiwane są maszyny może odbyć się tylko i wyłącznie po przeczytaniu 
poniższego regulaminu, wysłuchaniu i akceptacji instruktażu udzielanego przez obsługę, podpisaniu oświadczenia uczestnictwa w  
Konkursie oraz na wyraźne polecenie organizatora lub obsługi.  

3. Na Poligonie mogą znajdować się wyłącznie maszyny budowlane zapewnione przez organizatora. 

4. Praca na maszynie musi odbywać się zgodnie z zasadami BHP dotyczącą obsługi maszyn budowlanych oraz ogólnie przyjętymi 
normami. 

5. Podczas obsługi maszyny obowiązuje nakaz poruszania się wyłącznie po/w oznaczonych korytarzach poszczególnych sektorów w 
czasie i w zakresie pracy maszyny. 

6. Wszystkie osoby na terenie gdzie organizowany jest konkurs wraz z elementami  jej towarzyszącymi przebywają na nim na własną 
odpowiedzialność. 

7.  Osoby poniżej 18-stego roku życia mają bezwzględny zakaz poruszania się po terenie konkursowym bez opieki (osoby dorosłej). 

8. W przypadku szkód wyrządzonych przez osoby niepełnoletnie lub inną formą niezgodnego zachowania z regulaminem, 
odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie. 

9. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do noszenia przy sobie oraz okazywania na polecenie organizatora lub obsługi: 

- identyfikatora (lub innej rzeczy charakterystycznej dla Konkursu oraz identyfikującej osobę jako zawodnika) wydanego przez 
organizatora, 

- książeczki operatora, 

- dowodu osobistego (w przypadku wątpliwości przy stwierdzeniu tożsamości). 

10. Na terenie gdzie odbywa się Konkurs bezwzględnie zabrania się: 

A. obsługi maszyn po spożyciu alkoholu lub podobnie działających środków odurzających, 

B. wyjeżdżania oraz pracy maszyną poza wyznaczonym terenem, 

C. stwarzania zagrożenia i nieprawidłowego zachowania wobec innych osób korzystających z terenu Konkursu, 

D. wjazdu na teren Konkursu rowerami, motocyklami oraz innymi pojazdami mechanicznymi, 

E. biwakowania, rozpalania ognisk, grillowania oraz spożywania alkoholu poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela terenu 
i/lub organizatora, 

F. wwożenia lub pozastawiania na obszarze na którym odbywa się Konkurs oraz jego najbliższym sąsiedztwie jakichkolwiek 
odpadów(śmieci), 

G. przebywania oraz wtargnięć na Poligonie który jest wyraźnie oddzielony od reszty terenu osobom postronnym,  

H. wykonywania gestów oraz wyrażania słów które są ogólnie uznane za obraźliwe pod rygorem usunięcia z terenu Konkursu. 

11. Wszyscy przebywający i korzystający z terenu Konkursu obowiązani są do natychmiastowego podporządkowania się osobom 
upoważnionym nadzoru oraz stosowania si do ich zaleceń.  

12. Obowiązuje zakaz celowego działania na szkodę innych osób, niszczenia obiektu lub jego wyposażenia, a także bezwzględny zakaz 
zaśmiecania. 

13. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócać porządek, utrudniać pobyt innym osobom oraz nie stosujące się do niniejszego 
regulaminu będą usuwane z terenu Konkursu przez upoważnione osoby, Firmę Ochroniarską lub Policję. 

14. Za szkody powstałe podczas przebywania na terenie Konkursu odpowiedzialność ponoszą osoby, które je spowodowały – patrz też 
pkt.8. 

15. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

16. Do podporządkowania się zapisom tego regulaminu są zobowiązani wszyscy korzystający i przebywający na terenie Konkursu  


