
Regulamin konkursu Agropatent (Wynalazki rolników) 
 

1. Nowy konkurs nosi nazwę "Agropatent (Wynalazki rolników)” zwany dalej 
Konkursem. Jego celem jest prezentacja własnoręcznie wykonanych modernizacji 
maszyn rolniczych i pomysłów przydatnych w gospodarstwie. Do Konkursu można 
też zgłaszać koncepcje nowych rozwiązań technicznych oraz pomysłów na detale 
wykorzystywane w rolnictwie.  

2. W konkursie mogą brać udział nie tylko gotowe produkty, ale również pomysły 
opisane, sfotografowane, z rysunkami lub nagrane w formie filmów przez 
wynalazców. Zasięg Konkursu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Organizatorem Konkursu jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu przy ulicy Metalowej 5, kod pocztowy 60-118, NIP 778-01-64-903, 
REGON 630175513. 

4. Wyłącznym partnerem konkursu jest marka Waryński Origin reprezentowana przez 
firmę: Zakład Produkcyjno-Handlowy Rol-Mar, Andrzej Markowski, ul. Kutnowska 
98, 09-500 Gostynin. 

5. Fundatorem nagród w Konkursie jest marka Waryński. Pula nagród pieniężnych dla 
dwóch kategorii: podzespoły, maszyny wynosi po 20 000 zł. Dla autorów trzech 
najciekawszych wynalazków w obu kategoriach przewidzieliśmy: I nagrodę o 
wartości 10 000 zł, II nagrodę o wartości 6000 zł, III nagrodę o wartości 4000 zł.  

6. Zależnie od poziomu nadesłanych rozwiązań, zastrzegamy możliwość innego podziału 
nagród w ramach danej kategorii. Podatek od nagród (10%) opłaca sponsor. 

7. Zastrzega się brak możliwości przenoszenia nagród na inne osoby niż zgłaszające 
pomysł do Konkursu. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie. 

8. Zgłaszający oświadcza, że jest autorem niniejszego pomysłu/rozwiązania i ma do 
niego prawa. Pomysły nie mogą być kopiami istniejących rozwiązań. 

9. Nagrodą specjalną będzie wprowadzenie wynalazku do produkcji seryjnej przez firmę 
Waryński. 

10. Nagroda specjalna to wdrożenie pomysłu do produkcji seryjnej. Jeżeli zgłoszony do 
konkursu pomysł zostanie wybrany, po wstępnym oszacowaniu wartości projektu oraz 
kosztów uruchomienia produkcji (pozostające po stronie firmy Waryński) zostaną 
ustalone warunki współpracy. Umowa o współpracy obejmuje firmę Waryński i osobę 
zgłaszającą pomysł do konkursu Agropatent. Zgłaszający oświadcza, że jest autorem 
niniejszego pomysłu/rozwiązania i ma do niego prawa. 

11. Zgłoszenia na Konkurs można przesyłać do 31 sierpnia 2017 r. włącznie. Zalecaną 
formą zgłoszenia jest strona: www.topagrar.pl/agropatent. Przystąpienie do Konkursu 
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu. 

12. Zgłoszenia można przesyłać także tradycyjną pocztą na adres: Redakcja „top agrar 
Polska” ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań z dopiskiem „Agropatent”. Decyduje data 
stempla pocztowego. 

13. Zgłoszenie w formie elektronicznej (mail) lub listownej jest równoznaczne z pełną 
akceptacją niniejszego regulaminu. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko 
uczestnika konkursu, dokładny adres zamieszkania, telefon i adres email do kontaktu. 
Istotny jest szczegółowy opis z zasadą działania wynalazku, zdjęcia, rysunki lub 
filmy.  

14. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu kilka urządzeń/usprawnień, części lub 
podzespołów, organizator nie wprowadza ich limitu.   

15. W konkursie nie biorą udziału wynalazki/udoskonalenia, które były publikowane na 
łamach „top agrar Polska” od numeru 2/2017 wstecz.  



16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania oraz przetwarzania imion i 
nazwisk wraz z wizerunkami laureatów konkursu, a także szczegółów związanych z 
budową swoich „wynalazków” lub modernizacji, na co uczestnicy wyrażają zgodę 
przystępując do Konkursu. 

17. Po rozstrzygnięciu Konkursu przewidujemy publikację zwycięzców na łamach 
miesięcznika "top agrar Polska", Facebooku, Youtube i na www.topagrar.pl. 

18. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy PWR sp. z o.o., pracownicy i 
przedstawiciele partnerów konkursu (Rol-Mar, Waryński) oraz członkowie ich rodzin. 

19. Rozpoczęcie konkursu: 1 marca 2017 r. Zgłoszenia powinny dotrzeć do PWR nie 
później niż do 31 sierpnia 2017 r. Organizator zastrzega możliwość wydłużenia tego 
terminu.  

20. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Forum Rolników na MTP w Poznaniu 
22 listopada 2017 r.  

21. Komisja w składzie: przedstawiciele redakcji miesięcznika „top agrar Polska”, Rol-
Mar i z UP w Poznaniu. Przewodniczącym komisji zostaje redaktor naczelny 
miesięcznika "top agrar Polska" lub wyznaczona przez niego osoba. 

22. Komisja po zapoznaniu się z nadesłanymi pomysłami wyłania zwycięzców w drodze 
głosowania.  

23. Kryteria wyboru - liczy się kreatywność, oryginalność rozwiązania, prostota, 
funkcjonalność i przydatność w gospodarstwie.  

24. Zwycięzców konkursu powiadomimy telefonicznie o wygranej i listem poleconym.  
25. Organizator zastrzega możliwość zmian w regulaminie. 
26. Reklamacje w formie pisemnej można zgłaszać na adres organizatora (pkt. 3) nie 

później niż do 7 grudnia 2017 r. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym 
regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

27. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na: otrzymywanie 
informacji handlowych oraz materiałów promocyjnych drogą elektroniczną, w tym 
również za pomocą automatycznych systemów wywołujących zgodnie z ustawą o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) i ww. 
prawem telekomunikacyjnym poprzez: kontakt e-mail, jak również kontakt SMS">* 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów 
promocyjnych drogą elektroniczną, w tym również za pomocą automatycznych 
systemów wywołujących zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) i ww. Prawem telekomunikacyjnym poprzez: 
kontakt e-mail, jak również kontakt SMS. 

28. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z 
o.o. i powiązane z nim kapitałowo podmioty (Biuro Badań Rynkowych AgriContact 
Sp. z o.o., Hortpress Sp. z o.o.), w celu przekazywania informacji marketingowych, 
handlowych i statystycznych zg. z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 
2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zmianami). Zgadzam się na to, by cele te były 
realizowane zgodnie z art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004r. nr 
171, poz. 1800 z późn. zmianami) poprzez realizowanie: a/ kontaktu telefonicznego, 
jak również b/ kontaktu drogą pocztową. 

29. Poinformowano mnie, że mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i 
aktualizowania, bądź wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania. 
Administratorem bazy danych jest PWR sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 
Metalowej 5. 


