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Regulamin konkursu 

pt. ”Izba Rolnicza 20 lat w służbie wsi” 
 

Organizator konkursu : Dolnośląska Izba Rolnicza.  
 

Konkurs ma zasięg całego województwa dolnośląskiego. Przeznaczony jest dla rolników 
członków ich rodzin, osób związanych z rolnictwem, pracowników firm obsługujących 
rolnictwo np.: ODR. Do konkursu może przystąpić osoba indywidualna lub grupa.  

 
Cel i zasady konkursu:  
 
1.Celem konkursu jest wybranie najciekawszych prac propagujących działanie Izby 
Rolniczej, zaprezentowanie jej potencjału rozwojowego oraz utrwalanie wiedzy historycznej 
na temat tworzenia izb rolniczych. 

 
2.Forma pracy: 

• kronika 
• wywiad w pliku wideo lub pisemnie 
• wspomnienia, artykuł, list, itp. 
• wystawa (materiały z pierwszych i kolejnych wyborów, imprez, pokazów, 

konferencji,  pamiątki działaczy, fotografie) 
• inne formy, pod warunkiem spełnienia kryterium przekazania informacji z 20 lat 

funkcjonowania izb.  

 
3.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie pracy wraz załączonym zgłoszeniem 
na adres sekretariat@izbarolnicza.pl, pocztą lub dostarczenie osobiście do biura DIR we 
Wrocławiu ul. Wiejska 29 52-411 Wrocław (formularz zgłoszenia w załączeniu do 
niniejszego regulaminu). 

Termin nadsyłania prac do 01.09.2016r. 

4.Praca nie może być powieleniem lub kompilacją istniejących opracowań, relacji, 
wspomnień i opublikowanych  źródeł (także w Internecie). Powinna być więc samodzielnie 
opracowanym i przygotowanym materiałem. Wyjątek- opracowujący ma prawa autorskie do 
wykorzystywanych materiałów. Praca powinna być podpisana w sposób identyfikujący autora 
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5.Organizator nie bierze odpowiedzialności za treść prezentowanych materiałów.  
 
6.Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny 
 
7.Każdy uczestnik może maksymalnie nadesłać jedna pracę. 
 
Komisja Konkursowa 
 
1.W celu oceny nadesłanych prac zostanie powołana przez Organizatora Komisja  
   Konkursowa. 

2.Zadaniem Komisji Konkursowej jest: 
 a. ocena nadesłanych prac pod względem formalnym i zakwalifikowanie do udziału w  
     Konkursie. 

b. ocena i wybór jednej pracy zwycięskiej i trzech prac wyróżnionych. 
 
3.Komisja Konkursowa oceniać będzie prace według następujących kryteriów: 
  a. umiejętność  ukazania wiedzy na temat specyfiki tematu Konkursu w swojej pracy. 

  b. pomysłowość i oryginalność pracy. 
 
Rozstrzygnięcie konkursu 

1.Spośrod nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoni w terminie do dnia 30.09.2016r. 
jedną zwycięską pracę oraz trzy prace wyróżnione. Decyzja Komisji będzie nieodwołalna. 
Nie będą udostępniane informacje na temat przebiegu pracy Komisji w trakcie jej trwania.  
 
2.Wyniki konkursu zostaną  ogłoszone  po dniu 30.09.2016 r. na stronie www.izbarolnicza.pl. 
Dodatkowo zostaną opublikowane zdjęcia, materiały filmowe oraz informacji o 
opracowaniach przygotowanych przez uczestników konkursu. W w/w terminie 
zaprezentowane będą sylwetki uczestników konkursu na stronie internetowej DIR oraz w 
wybranej gazecie. 
 
3.Autor zwycięskiej pracy oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody.  
 
- Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci bonu o wartości 2 000 zł.  

- Osoby wyróżnione otrzymają nagrody w postaci bonów o wartości 1 200 zł.  
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- Osoby, których prace zostaną zakwalifikowane przez Komisję do konkursu otrzymają bony 
równowartości 300 zł. 
 
4.O terminie i miejscu odbioru nagród Organizator poinformuje po dniu 30.09.2016r. 
   poprzez publikację na stronie internetowej www.izbarolnicza.pl oraz bezpośredni kontakt 
   mailowy lub telefoniczny. Planowana jest Konferencja podsumowująca Konkurs. 
 
5. Osobą wyznaczona do kontaktu, w związku z organizacją Konkursu,  jest: 

 Pan Zenon Grakowicz, kontakt tel.  502 277 426  mail z.grakowicz@izbarolnicza.pl 

 

Przechowywanie, ochrona, przeznaczenie i publikacja prac 

1. Prezentowane prace nie będą zwracane autorom.  

2. Po zakończeniu konkursu Organizatorzy planują opublikować wybrane prace lub 
przeprowadzić relację z zorganizowanej wystawy. 

3. Uczestnicy konkursu nieodpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie 
(niewyłączne) majątkowe do prac konkursowych i załączonych fotografii, co 
upoważnia Organizatora do ich wykorzystywania na następujących polach 
eksploatacji: 

• utrwalanie, zwielokrotnienie, bez względu na technikę (np. drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową) i wielkość nakładu; 

• rozpowszechnianie, zamieszczanie w Internecie, nadawanie drogą przewodową i 
bezprzewodową, wystawianie, publiczne odtworzenie, w tym podczas seminariów i 
konferencji; 

• wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym: promocyjnych, 
informacyjnych oraz szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach 
audiowizualnych; 

• prawo do korzystania z materiałów w całości lub z części oraz ich łączenia z 
innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, 
modyfikację, korektę, redakcję, kompilację, adaptację, zmianę barw, okładek, 
wielkości i treści całości lub ich części 

• we wszystkich przypadkach autorzy zachowują swoje prawo osobiste, jakim jest 
wiązanie z dziełem ich nazwiska; również prawo do samodzielnej publikacji pracy 
(bez uzyskiwania wcześniejszej zgody Organizatora) — pod warunkiem podania 
informacji o przygotowaniu pracy na konkurs i podaniu ogólnych danych na jego 
temat. 
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Ochrona danych osobowych oraz wizerunku 

1. Wszystkie dane osobowe zarówno Autorów prac, są zbierane, przetwarzane i 
udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej 
prawem. 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas konkursu jest 
Dolnośląska Izba Rolnicza w siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiejska 29. 

3. Uczestnik konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. 

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich 
danych osobowych udostępnianych podczas realizacji projektu. 

5. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku osoba, która przekazała swoje dane ma prawo dostępu 
do nich, poprawiania ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

6. Nadesłane prace i zawarte w nich lub dołączone do nich materiały nie mogą 
naruszać prawa do wizerunku i prawa autorskiego osób trzecich; w przeciwnym 
wypadku autor pracy ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, 
których prawa naruszył. 

 Postanowienia Końcowe 
1.Organizator  zastrzega możliwość zakończenia, przerwania oraz modyfikacji 

warunków Konkursu przed czasem jego zakończenia, nie wręczając nagród. 

2.Organizator zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu i niewręczenie 

nagrody gdy liczba otrzymanych prac nie przekroczy co najmniej trzech prac. 

3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami siły wyższej lub okoliczności 

niezależnej od Organizatora. 

4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu Konkursu. 

5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacja Regulaminu Konkursu 

 


