Regulamin konkursu
„Na sprawny i najlepiej zachowany stary ciągnik
lub maszynę rolniczą”.
1.Cel konkursu:
- Kultywowanie tradycji i chęć pokazania szerszej publiczności zwłaszcza młodzieży maszyn
i ciągników rolniczych m.in. pługi, żniwiarki konne, prasy, snopowiązałki, młocarnie,
sieczkarnie lub wialnie, wycofanych już dziś - w dobie nowoczesnego rolnictwa –
z powszechnego użytku.
2. Organizator:
- Starosta Pleszewski.
3. Współorganizatorzy:
- Wójt Gminy Czermin.
5. Uczestnicy konkursu:
- Uczestnikami konkursu mogą być właściciele maszyn i ciągników rolniczych z Powiatu
Pleszewskiego oraz innych powiatów. Maszyny powinny być sprawne i pochodzić sprzed
1970 roku.Właściciel maszyny sam musi dostarczyć maszynę na plac dożynkowy
(wyznaczony przez Urząd Gminy w Czerminie tel. 62 74 16 031 wew. 33 lub 40)
w dniu 07.09.2014r. do godz. 1000
- Zgłoszenia przyjmuje do 22.08.2014r. Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w
Pleszewie ul. Poznańska 79, budynek A, II piętro, pok. 211, Naczelnik Robert Czajczyński,
tel. kom. 602 341 827, tel.(0-62) 742-96-47, 742-96-50.
5. Wybór laureatów konkursu:
- oceny maszyn dokona komisja której przewodniczył będzie Starosta Pleszewski –
pomysłodawca i fundator nagród.
- oceniane będą wszystkie zgłoszone maszyny i ciągniki rolnicze.
- ocena nastąpi w dniu Dożynek Powiatu Pleszewskiego w Broniszewicach Gmina Czermin
7.09.2014r.
- wręczenie nagród odbędzie się podczas Dożynek Powiatu Pleszewskiego w Broniszewicach
Gmina Czermin7.09.2014.
6. Kryteria oceny:
- rocznik maszyny lub ciągnika rolniczego
- ogólny stan techniczny maszyny lub ciągnika rolniczego,

- zachowanie oryginalności maszyny lub ciągnika rolniczego przy rekonstrukcji.
- sprawność techniczna (gotowość do eksploatacji)
7. Ochrona Danych Osobowych
Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię,
nazwisko, adres), bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.
Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji Konkursu i
oznacza w szczególności:
a. nazwisko i imię
b. ulica, kod, miejscowość, gmina
c. telefon, fax
d. adres e-mail.
2. Kategoria osób, których dane dotyczą, to osoby biorące udział w Konkursie.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu.

8. Uwagi końcowe:
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów konkursu.

