
          
 

Regulamin konkursu 
„Najlepszy mem rolniczy 2016” 

 
I. Nazwa i cel konkursu 
 
1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Najlepszy mem rolniczy 2016”.  
2. Celem konkursu jest podsumowanie wydarzeń roku 2016  w branży rolniczej, za pomocą 
formy graficznej jaką jest mem internetowy. 
 
II. Organizator i partnerzy konkursu 
 
3. Organizatorem konkursu, zwanym dalej „Organizatorem”, jest redakcja „top agrar Polska”, 
magazynu wydawanego przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu przy ulicy Metalowej 5, kod pocztowy 60-118. 
 
III. Czas trwania Konkursu 
 
4. Konkurs rozpoczyna się 27.12.2016 r. i trwa do 30.01.2017 r. 
 
IV. Zasady prowadzenia Konkursu 
 
5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda 
osoba, która prześle na adres listy@topagrar.com.pl do dnia 30.01.2017 r. roku samodzielnie 
zaprojektowany i wykonany mem internetowy o tematyce rolniczej zgodnie z pkt. 6. O 
zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora. 
6. Zgłoszenie powinno zawierać: 
- jeden lub kilka memów internetowych dotyczących jednego lub kilku wydarzeń z  2016 
roku w rolnictwie, 
- pełen adres i dane kontaktowe uczestnika konkursu – do wiadomości redakcji 
7. Jako mem internetowy rozumie się zdjęcie lub rysunek opatrzony komentarzem lub 
podpisem. Komentarz lub podpis może być w charakterze żartobliwym.  
8. Mem powinien spełniać standardy graficzne minimum1500 x 1000 pikseli. 
8. Zastrzega się nieuwzględnienie w konkursie prac o charakterze obraźliwym i wulgarnym. 
9. Osoby niepełnoletnie nie mogą brać udziału w Konkursie.  
10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Polskiego 
Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o. 
11. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że spełnia warunki określone w 
Regulaminie oraz zgadza się na publikację wyników konkursu przez redakcję „top agrar 
Polska”. 
 
V. Wybór zwycięzców 
 



12. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli 
Organizatora. 
13. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń spełniających wymogi formalne Komisja 
Konkursowa wyłoni trzy najlepsze prace. 
14. Komisja oceniać będzie m.in. pomysłowość nadesłanej pracy. 
15. Najlepsze prace nadesłane przez uczestników zostaną opublikowane w kanałach 
komunikacji internetowej Organizatora oraz na łamach miesięcznika "top agrar Polska". 
16. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród głównych ze 
względu na niski poziom prac lub przyznania równych nagród głównych ze względu na 
wyrównany poziom zgłoszonych prac. 
 
VI. Postanowienia końcowe 
 
17. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna do wglądu przez czas trwania Konkursu w 
biurze Organizatora (Redakcja „top agrar Polska”, ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań), w dni 
robocze od godz. 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej www.topagrar.pl, podczas 
trwania Konkursu. 
18. Wszelkie materiały reklamowo–promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. 
Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu oraz 
obowiązujące, odpowiednie przepisy prawa. 
19. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią 
niniejszego regulaminu. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na jego zasady 
określone niniejszym Regulaminem. 
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 
 
 


