
REGULAMIN KONKURSU 
(z nagrodami, pomniejszonymi o podatek dochodowy)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Nazwa Konkursu: Agromistrz 2021
- Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Kasprzaka  1a, 63-200 Jarocin, NIP 617-19-79-904, KRS nr 0000053718 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego 3.700.000 zł;  wydawca miesięcznika „Wieści Rolnicze” oraz portalu www.wiescirolnicze.pl 
	Zasięg konkursu.

- Konkurs odbędzie się na obszarze całej Polski
	Czas trwania konkursu.

- Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2021 r. i kończy w dniu 15 października 2020 r. 

2. DANE OSOBOWE
Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

	Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszej umowy jest Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1A
	Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy o dzieło oraz do realizacji ewentualnych roszczeń Administratora danych osobowych (Zamawiającego) związanych z zawartą umową o dzieło, a następnie przechowywane w archiwum zakładowym.
	W zakresie niezbędnym do potwierdzenia realizacji niniejszej umowy dane osobowe mogą być przekazane do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z siedzibą w Brwinowie oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
	Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa
	W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych osobowych (Zamawiającego), Wykonawcy przysługuje:

- prawo dostępu do treści danych,
- prawo do sprostowania danych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych



3. UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie. Polski bądź dwuosobowe zespoły, w których przynajmniej jedna osoba jest pełnoletnia. Warunkiem uczestnictwa jest też,  by przynajmniej jeden z autorów  był rolnikiem bądź synem rolnika, o którego gospodarstwie film opowiada. Zwycięzca(y) konkursu otrzyma tytuł Agromistrza 2021.
Uczestnicy konkursu muszą zaświadczyć, że posiadają pełnię praw autorskich do nadesłanych filmów i zgadzają się na ich publikację na wszelkich kanałach dystrybucji  Południowej Oficyny Wydawniczej – wydawcy „Wieści Rolniczych”. W przypadku występowania w filmie osób trzecich muszą także dysponować  zgodą na wykorzystanie ich wizerunku. Nadesłane filmy nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani zgłoszone do innych konkursów.
	Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:

- Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)
	Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z:

- akceptacją regulaminu konkursu,
- zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
	Uczestnikami konkursu stają się automatycznie uczestnicy edycji Agromistrz 2020, w której nabór ze względu na pandemię Covid-19 został rozszerzony na czas do 15 września 2021.


4 . KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności
w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję. W skład Komisji wejdą przedstawiciele miesięcznika „Wieści Rolnicze”.



5. PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs zostanie ogłoszony na portalu informacyjnym wiescirolnicze.pl oraz Facebooku, a także w miesięczniku „Wieści Rolnicze” – w numerze VII/2021. 
	Ogłoszenie konkursu w mediach ogólnopolskich: na portalu wiescirolnicze.pl, w miesięczniku „Wieści Rolnicze”, na kanale YouTube, Fb i Instagramie. Konkurs jest skierowany do właścicieli gospodarstw, uczniów szkół rolniczych oraz youtuberów rolniczych

Zadaniem uczestników będzie nadesłanie krótkiego filmiku (2-3 minuty) promującego nowoczesne rozwiązania w gospodarstwie, bez ograniczenia dziedziny produkcji.
Jury składające się z członków redakcji WR wyłoni  laureatów konkursu, biorąc pod uwagę: 
- na ile zgłoszone filmiki promują dobre praktyki oraz innowacyjne rozwiązania,
- atrakcyjność przekazu, dzięki któremu autorzy chcą wpłynąć na odbiorców.
	Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.


6. PRAWA AUTORSKIE I ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Uczestnicy konkursu zaświadczają, że dysponują pełnią praw autorskich do nadesłanych materiałów i wyrażają zgodę na ich publikację przez Organizatora oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z siedzibą w Brwinowie i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (miesięcznik oraz Internet). Prawa autorskie do nadesłanych filmów nie mogą w żaden sposób być ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku osób występujących w filmach i na zdjęciach dokonaną przez Organizatora oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z siedzibą w Brwinowie, a także Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uczestnik zaświadcza, że posiada zgodę wszystkich osób, których wizerunek został wykorzystany. Nadesłane filmy nie mogą być  nigdzie publikowane ani zgłoszone do innych konkursów.



7. NAGRODY
Nagrody dla realizatorów bądź zespołów realizatorskich:  
I nagroda – 5000 zł, II nagroda – 3000zł, III nagroda –2000zł
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany przyporządkowania wysokości nagród w ramach niezmiennej puli.
W przypadku nagród przekraczających 2000 zł, kwota przekazana laureatom zostanie pomniejszona o 10% podatku od nagród. 

8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody telefonicznie oraz poprzez publikację jego imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości w „Wieściach Rolniczych” oraz internetowych kanałach dotarcia miesięcznika (portal, Fb). Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody oraz poprosi o podanie danych, tj. dokładnego adresu.


9. ODBIÓR NAGRÓD 
Nagrody  zostaną przekazane osobiście lub dostarczone do zwycięzcy pocztą lub wysyłką kurierską.

10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po tym dniu  nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres: Redakcja „Wieści Rolniczych”, ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin.
Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na portalu wiescirolnicze.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.
Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.


