
 

 

Regulamin Konkursu „INNOWACYJNY FARMER 2022” 
 

§1 PRZEDMIOT I ORGANIZATOR 
 

1. Organizatorem konkursu „INNOWACYJNY FARMER 2022” (zwanego 
w dalszej części regulaminu „Konkursem”) jest Polskie Towarzystwo 
Wspierania Przedsiębiorczości SA z siedzibą w Katowicach oraz 
PTWP-Online Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wydawca serwisu 
farmer.pl oraz bezpluga.pl (łącznie zwane w regulaminie 
„Organizatorem”).  

2. Celem Konkursu jest popularyzacja innowacyjnych technologii oraz 
praktyk rolniczych, które pozwalają na zwiększenie efektywności 
produkcji rolnej, poprawę dobrostanu zwierząt lub zmniejszenie 
negatywnego oddziaływania produkcji rolnej na klimat i środowisko. 

3. Laureaci Konkursu zostaną wyróżnieni tytułem „INNOWACYJNY 
FARMER 2022” oraz nagrodami ufundowanymi przez sponsorów 
Konkursu. 

4. Konkurs trwa od 16.05.2022 r. do 6.10.2022 r.  
5. Zgłoszenia gospodarstw do Konkursu przyjmuje redakcja miesięcznika 

„Farmer” i portalu farmer.pl w terminie do 23.06.2022 r. Zgłoszenia 
przyjmowane są wyłącznie on-line, poprzez wypełnienie formularza 
dostępnego na portalu farmer.pl. 

6. Niniejszy regulamin Konkursu jest publikowany przez serwisy farmer.pl 
oraz bezpluga.pl. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Konkursu. O 
zmianach regulaminu Organizator będzie informował za pośrednictwem 
serwisów farmer.pl oraz bezpluga.pl lub w ramach mailowej komunikacji 
z uczestnikami Konkursu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez 
podawania przyczyny i informowania o swojej decyzji. Od wyników 
Konkursu nie przysługuje odwołanie. 

 
§2 ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

 

1. Do Konkursu mogą zgłosić się rolnicy indywidualni prowadzący lub 
współprowadzący gospodarstwo rolne na terenie RP. 

2. Rolnicy mogą być też nominowani do udziału w Konkursie np. przez: 
organizacje branżowe, jednostki administracyjne, związki zawodowe 
rolników, firmy prywatne z sektora rolnego i rolno-spożywczego. 

3. Gospodarstwa i prowadzona w nich działalność powinny odznaczać 
się szczególnymi walorami, zgodnie z poniższymi wyróżnikami 
innowacyjności dla: celu, procesu lub stosowanych produktów i 



 

 

technologii. Do Konkursu powinna być wskazana w Formularzu 
zgłoszeniowym minimum jedna cecha, pod względem: 

a. innowacyjności celu: identyfikacja nowych i obiecujących podejść 
do rozwiązania danego problemu, 

b. innowacyjności procesu: innowacyjność ukierunkowana na proces; 
rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie 
już istniejącego; rozwój systemu odpowiadającego na potrzeby i 
problemy rynku; społeczny wymiar innowacji, 

c. innowacyjności stosowanych produktów i technologii: cechy 
produktu, oryginalne rozwiązania, zastosowania produktu, 
użyteczność; dostarczanie korzyści dla prowadzonej działalności 
pod względem ekonomicznym, środowiskowym, klimatycznym czy 
też dobrostanu zwierząt. 

4. Za innowacyjne uznaje się gospodarstwo, które w ciągu ostatnich 18 
miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu „INNOWACYJNY FARMER 
2022” wdrożyło działanie, technologię lub praktykę charakteryzujące 
się przynajmniej jedną z cech wymienionych w §2 pkt 3. 

5. Zgłoszenia produktów i metod do Konkursu przyjmuje redakcja 
miesięcznika „Farmer” i portalu farmer.pl oraz bezpluga.pl w terminie 
do 23.06.2022 r. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie on-line, 
poprzez wypełnienie Formularza dostępnego na portalu farmer.pl oraz 
bezpluga.pl. Materiały dodatkowe należy przesłać na adres e-
mail: konkurs.farmer@ptwp.pl, wpisując w temat maila nazwę 
zgłaszanego gospodarstwa. Waga maila nie może przekroczyć 10 Mb. 

6. Zgłoszenie powinno zawierać: 
a. charakterystykę gospodarstwa (maks. 1500 znaków ze 

spacjami), uwzględniającą cechy opisane w §2 pkt. 3, z 
oznaczeniem jej autora, 

b. wypełnioną ankietę w zakładce Zgłoś gospodarstwo, 
c. zdjęcie gospodarstwa w dobrej rozdzielczości (min. 1 Mb/ 

1200x800 px), z oznaczeniem jego autora. 
7. Zgłoszenie wraz dokumentami informacyjnymi należy składać w języku 

polskim. 
8. Nominacja gospodarstwa przez organizacje branżowe, jednostki 

administracyjne, związki zawodowe rolników, firmy prywatne z sektora 
rolnego i rolno-spożywczego powinna być ostatecznie potwierdzona 
przez rolnika indywidualnego, którego gospodarstwo zostało zgłoszone 
do Konkursu. Potwierdzenie nominacji przez Organizatora może odbyć 
się drogą telefoniczną bądź e-mailową.  

9. W przypadku, gdy Rolnik, którego gospodarstwo jest nominowane do 
Konkursu, nie potwierdzi zgłoszenia do dn. 23.06.2022 r., jego 
nominacja zostaje automatycznie anulowana. 



 

 

10. Przewidziane niniejszym regulaminem Kategorie konkursowe to: 
a. produkcja roślinna, 
b. produkcja zwierzęca, 
c. technologie. 

11. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zaznaczyć w zgłoszeniu 
Kategorię konkursową swojego gospodarstwa. 

12. Specyfikację można znaleźć w formularzu zgłoszeniowym w 
zakładce Zgłoś gospodarstwo. 

13. W Konkursie Organizator nie przyjmie zgłoszeń konkursowych 
niezgodnych z przedmiotem i celem Konkursu lub innymi warunkami 
określonymi w Regulaminie. Kategoria konkursowa będzie oceniana w 
Konkursie w przypadku zgłoszenia min. 2 gospodarstw do jednej 
Kategorii. 

14. W przypadku zawarcia w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 5 i 6, 
materiałów mogących stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej 
„Utwory”), dokonujący zgłoszenia: 

a) oświadcza, że przysługują mu do Utworów autorskie prawa 
majątkowe co najmniej w zakresie umożliwiającym 
udzielenie licencji opisanej w lit. b) poniżej, że poprawnie 
oznaczył autora/autorów Utworów w zgłoszeniu oraz że 
wykorzystanie Utworów przez Organizatora zgodnie z 
niniejszym regulaminem nie narusza praw osób trzecich; 

b) w momencie przesłania zgłoszenia Organizatorowi 
dokonujący zgłoszenia udziela Organizatorowi nieodpłatnie 
licencji do Utworów na następujących polach eksploatacji: 

• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu ‒ 
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w 
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

• w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na 
których utwór utrwalono ‒ wprowadzanie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

• w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż 
określony powyżej ‒ publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

c) oświadcza, że upoważnia Organizatora do upoważnienia 
innych osób do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej 
przez niego licencji, o której mowa w lit. b powyżej. 

 



 

 

§3  WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY 
  

1. W finale Konkursu zostanie nagrodzonych maksymalnie 9 rolników 
prowadzących lub współprowadzących zgłoszone do Konkursu 
gospodarstwo, wyłonionych w poszczególnych etapach Konkursu. 
Przewiduje się maksymalnie trzech rolników zwycięzców w jednej 
kategorii, określonych w §2, pkt.10. 

2. Ocenę gospodarstw i prowadzonych w nich działań, praktyk i 
stosowanych technologii przeprowadzi Kapituła Konkursu powołana 
przez redakcję portalu farmer.pl, bezpluga.pl i miesięcznika „Farmer”, 
składająca się ze specjalistów z zakresu danych kategorii oraz z 
przedstawicieli redakcji. 

3. Laureaci Konkursu są wyłaniani z grupy zgłoszonych gospodarstw na 
podstawie oceny elektronicznych zgłoszeń przez Kapitułę oraz wizytacji 
wytypowanych do audytu gospodarstw. 

4. Audytu dokonuje min. 1 przedstawiciel Kapituły. 
5. Etapy i określone terminy dla poszczególnych etapów Konkursu. 

a. Etap I – Rolnicy samodzielnie zgłaszają do Konkursu 
gospodarstwa, które prowadzą lub współprowadzą bądź też 
mogą być nominowani do Konkursu np. przez: organizacje 
branżowe, jednostki administracyjne, związki zawodowe 
rolników, firmy prywatne z sektora rolnego i rolno-
spożywczego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
23.06.2021 r. 

b. Etap II – Kapituła Konkursu powołana przez Organizatora 
dokonuje oceny zgłoszeń wg kryteriów, o których mowa w §2 
pkt. 3 , a następnie wybiera najbardziej innowacyjne 
gospodarstwa w każdej Kategorii opisanej w §2, pkt.10. 
Gospodarstwa są wizytowane przez przedstawicieli Kapituły 
Konkursu w celu potwierdzenia innowacyjnych praktyk, 
działań bądź technologii wdrożonych w gospodarstwie. 
Wizyty w gospodarstwach odbywają się od 25.06 do 
06.10.2022 r. Wizyta w gospodarstwie zostanie zainicjowana 
przez Organizatora w terminach zaproponowanych przez 
Organizatora.  

6. Organizator poinformuje zwycięzców Konkursu o przyznanych przez 
sponsora/sponsorów nagrodach w terminie do 15.10.2021 r. drogą e-
mailową lub telefoniczną – zgodnie z danymi kontaktowymi 
przekazanymi w Formularzu zgłoszeniowym. Dane osobowe 
zwycięzców, potrzebne do wydania im przez sponsora/sponsorów 
nagród pieniężnych lub rzeczowych, zostaną w tym celu udostępnione 
przez Organizatora sponsorowi/sponsorom. 



 

 

7. Lista zwycięzców w Konkursie zostanie opublikowana na portalach 
farmer.pl i bezpluga.pl wydawanych przez Organizatora najpóźniej do 
dnia 27.10 2022 r. 

8. Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się 27.10. 2022 r. podczas 
konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie oraz poprzez 
zamieszczenie nagrodzonych prac w portalach farmer.pl, bezpluga.pl, 
na profilach społecznościowych oraz poprzez publikację najlepszych 
prac na łamach miesięcznika „Farmer” 12/2022. 

9. Laureaci Konkursu w dniu rozstrzygnięcia Konkursu zostają nagrodzeni 
nagrodami rzeczowymi lub pieniężnymi przyznanymi i ufundowanymi 
przez sponsora Konkursu. 

10. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na inne ani zamianie 
na ekwiwalent pieniężny, a prawo do nich nie może być przeniesione 
na osobę trzecią.  

11. Nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora zostaną 
dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez 
zwycięzcę adres pocztowy przez sponsora Konkursu na jego koszt. 

12. Organizator może, niezależnie od postanowień §3 pkt 9, przyznać 
we własnym zakresie dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy 
anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z 
tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez 
uczestnika.  

13. W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku 
dochodowego od nagrody ufundowanej i wydanej zwycięzcy przez 
sponsora, zostanie ona powiększona przez sponsora o część 
pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie 
pobrana przez sponsora na poczet zryczałtowanego podatku 
dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 
1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie 
zostanie wypłacona zwycięzcy, bowiem podlegać ona będzie 
odprowadzeniu przez sponsora na rachunek bankowy właściwego 
Urzędu Skarbowego. 

14. Osobom, które zgłosiły się do uczestnictwa w Konkursie, a ich 
zgłoszenie znalazło się na liście zwycięzców w Konkursie, przysługuje 
w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania z 
Konkursu. Zgłoszenie należy przesłać na adres email: 
farmer.redakcja@ptwp.pl. W takim przypadku Organizator usunie pracę 
z listy zwycięzców w Konkursie najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od 
dokonanego zgłoszenia. 

 
 
 
 



 

 

§4 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem (współadministratorami) danych osobowych zebranych 
od uczestników/bądź podmiotów nominujących w związku z udziałem w 
Konkursie jest Organizator. W sprawach związanych z danymi 
osobowymi kontakt z Organizatorem jest możliwy na adres: Plac 
Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; odo@ptwp.pl. 

2. Zebrane w ramach Konkursu dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

• identyfikacji zgłoszenia i procedowania kolejnych etapów Konkursu, 
w tym kontaktowania się z uczestnikami i informowania o wynikach 
Konkursu, 

• wysyłki nagród – w przypadku zwycięzców Konkursu, 

• zabezpieczenia roszczeń. 
3. Przetwarzanie danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i 

udostępnianiu danych pozyskanych w związku ze zgłoszeniem 
konkursowym jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie 
usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów.  

4. Dane osobowe zwycięzcy Konkursu, w przypadku przyznania mu 
nagrody pieniężnej lub rzeczowej w Konkursie przez sponsora, zostaną 
udostępnione temu sponsorowi, w celu i w zakresie potrzebnym do 
wydania przez niego nagrody zwycięzcy.  

5. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji 
celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia 
odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na 
dane przetwarzanie. W każdej chwili możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych lub danego rodzaju 
przetwarzania pod adresem odo@ptwp.pl. 

6. Osoba, której dane osobowe zostały przekazane podczas zgłoszenia 
konkursowego, uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do 
ich poprawiania. Osoba ta może w każdym czasie zażądać 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; 
przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu 
nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa. 

W pozostałym zakresie do zasad przetwarzania danych osobowych 
podmiotów dokonujących zgłoszeń lub komunikujących się z 
Organizatorem za pośrednictwem portali Organizatora zastosowanie mają 
postanowienia polityki prywatności serwisów Organizatora. 
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