
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin konkursu „Zakręcone żniwa” 
 
I. Nazwa i cel konkursu 
1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Zakręcone żniwa”. Celem jest promowanie 
aktywności wśród młodzieży, przez nagrywanie krótkich filmów o tematyce rolniczej. 
 
II. Organizator i partnerzy konkursu 
2. Organizatorem konkursu, zwanym dalej „Organizatorem”, jest redakcja „top agar Polska”, 
magazynu wydawanego przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu przy ulicy Metalowej 5, kod pocztowy 60-118, zarejestrowana w Sadzie 
Rejonowym Poznań́ – Nowe Miasto i Wilda. 
 
III. Czas trwania Konkursu 
3. Konkurs rozpoczyna się̨ 20.07.2016 r. i trwa do 10.09.2016 r. 
 
IV. Zasady prowadzenia Konkursu 
4. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być́ każda 
pełnoletnia osoba, która prześle do dnia 10.09.2016 r. roku zgłoszenie zgodnie z pkt. 5. O 
zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora. 
5. Każdy Uczestnik w zgłoszeniu może przesłać link do jednego filmu. Zgłoszenie wraz z 
linkiem do filmu powinny być przesłane na adres e-mail: topfanklub@topagrar.com.pl do 10 
września 2016 r. W tytule filmu należy dopisać: „– konkurs filmowy top agrar Polska”, a w 
tagach frazę „top agrar Polska”.  
6. Zgłoszenie powinno zawierać: 
- pełen adres i dane kontaktowe uczestnika konkursu wraz z numerem telefonu 
- krótki opis gospodarstwa (areał, rodzaj produkcji, posiadany sprzęt itp.) 
- link odwołujący się do filmu zamieszczonego w Internecie. 
7. Formularz zgłoszenia można pobrać ze strony www.topagrar.pl. 
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Polskiego Wydawnictwa 
Rolniczego Sp. z o.o. 
9. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że spełnia warunki określone w 
Regulaminie oraz zgadza się na publikację nadesłanej pracy przez redakcję „top agrar 
Polska”. 
 
V. Nagrody 
10. Główną nagrodą jest wyjazd do europejskiej fabryki maszyn rolniczych. Orientacyjny 
termin wyjazdu: druga połowa października. 
 
VI. Wybór zwycięzców 
11. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli 
Organizatora, a ogłoszenie wyników nastąpi podczas wystawy Agro Show w Bednarach w 
dniu 23 września 2016 r. 
 



12. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń́ spełniających wymogi formalne Komisja 
Konkursowa wyłoni trzy najlepsze prace. 
13. Komisja oceniać́ będzie: pomysły na ciekawe ujęcia, atrakcyjność́ filmu oraz jego 
techniczną i artystyczną jakość́. 
14. Filmy nadesłane przez finalistów zostaną̨ opublikowane w kanałach komunikacji 
internetowej Organizatora. 
15. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród głównych ze 
względu na niski poziom nadesłanych prac lub przyznania równych nagród głównych jeśli 
zgłoszone prace będą na identycznym poziomie. 
16. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Dokumentacja dotycząca 
przebiegu Konkursu, w tym protokoły Komisji z przeprowadzonych czynności, będą 
przechowywane w biurze Organizatora. Do kompetencji Komisji należeć́ będzie również̇ 
rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników. 
 
VII. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 
17. Wszelkie reklamacje związane z udziałem w Konkursie mogą̨ być́ składane osobiście w 
formie pisemnej w godzinach od 8.00 do 16.00, w dni robocze w biurze Organizatora 
(Redakcja „top agar Polska”, ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań́) lub wysłane listem poleconym 
pod wyżej wymieniony adres, przez cały okres trwania konkursu, jednak nie później niż̇ do 
dnia 15.10.2016 r. 
 
VIII. Postanowienia końcowe 
18. Treść́ niniejszego Regulaminu jest dostępna do wglądu przez czas trwania Konkursu w 
biurze Organizatora (Redakcja „top agar Polska”, ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań́), w dni 
robocze od godz. 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej www.topagrar.pl, podczas 
trwania Konkursu. 
19. Wszelkie materiały reklamowo–promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. 
Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu oraz 
obowiązujące, odpowiednie przepisy prawa. 
20. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się̨ Uczestnika z treścią̨ 
niniejszego regulaminu. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę̨ na jego zasady 
określone niniejszym Regulaminem. 
21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 
 


