REGULAMIN KONKURSU POLSKIEJ IZBY NASIENNEJ
PT. SIEJ KWALIFIKOWANY MATERIAŁ SIEWNY

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Siej kwalifikowany materiał siewny” i jest
zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Polska Izba Nasienna, ul. Kochanowskiego 7/603, 60-648
Poznań, tel. 61 848-49-54, e-mail: pin.poznan@post.pl zwana dalej
„Organizatorem”.
3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie są członkowie Polskiej Izby Nasiennej.
4. Konkurs będzie przeprowadzony w dniu 17 marca 2018 r. podczas Targów AGROTECH
w Kielcach.
5. Jury Konkursu stanowią fundatorzy nagród.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikami Konkursu („Uczestnik”) – mogą być rolnicy, użytkujący co najmniej min.
10 ha gospodarstwo rolne.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.pin.org.pl
b) czytelne wypełnienie jednego formularza konkursowego (szablon dostępny przy
urnie), z uwzględnieniem wszystkich zawartych w niej parametrów
c) poprawne wykonanie zadania konkursowego
d) wrzucenie poprawnie wypełnionego arkusza formularza do urny konkursowej, która
znajdować się będzie w sali konferencyjnej Forum Nasiennego.
§3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Spośród wszystkich formularzy konkursowych znajdujących się w urnie, Jury Konkursu
wybierze najciekawsze, najbardziej twórcze i oryginalne uzasadnienia, które zostaną
nagrodzone.
2. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
3. Nagrody w konkursie: BON na materiał siewny – do odbioru u sponsora nagrody
4. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 17 marca 2018 roku jako podsumowanie
Forum Nasiennego, oraz za pośrednictwem strony internetowej organizatora
(www.pin.org.pl )
5. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej podczas Forum Nasiennego
6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, Zdobywca powinien osobiście odebrać
BON po zakończonym FN. nieobecność zwycięzcy podczas ogłoszenia wyników
powoduje utratę prawa do nagrody.
7. W sytuacji utraty nagrody, Jury nagrodzi innego zasłużonego Uczestnika. Wynik
ogłoszony zostanie na stronie www Organizatora.

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu
prawdziwych danych osobowych:
a) Danych personalnych i kontaktowych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, tel.
kontaktowy
b) Oświadczenia o posiadanym gospodarstwie rolnym o powierzchni min. 10 ha.
2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego
Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie

to

na

pogorszenie

warunków

uczestnictwa

w

Konkursie.

Dotyczy

to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony
Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.pin.org.pl .
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego
i interpretacji rozstrzyga Organizator.
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