Regulamin konkursu na logo Gospodarstw Demonstracyjnych:
„Konkurs na znak graficzny z nazwą i ewentualnie krótką sentencją który posłuży jako logo sieci
Gospodarstw Demonstracyjnych współpracujących z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu
§1. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
(www.wodr.poznan.pl)
§2. Cel konkursu:
Celem Konkursu jest podtrzymanie zainteresowania stworzoną przez WODR siecią Gospodarstw
Demonstracyjnych, które są doskonałym miejscem realizacji szkoleń, demonstracji i pokazów

w celu ułatwienia transferu innowacji wiedzy z nauki do praktyki rolniczej.
Celem współpracy jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie
zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój
terytorialny obszarów wiejskich, a mianowicie:
- ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
- poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie
rentowności gospodarstw rolnych.
- poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem
w rolnictwie.
-odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
- wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę
niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.
- zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju
gospodarczego na obszarach wiejskich.
§3. Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, mieszkańców obszarów wiejskich a także wszystkich
konsumentów żywności ekologicznej dostrzegających potrzebę wdrażania rozwiązań innowacyjnych
w rolnictwie i jego otoczeniu.
§4. Harmonogram konkursu:
1. Ogłoszenie konkursu ukaże się 1 lipca 2020 roku na stronie WODR w Poznaniu i w najbliższym
wydaniu Poradnika Gospodarskiego.
2. Termin nadsyłania prac: 15.11.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).
3. Obrady jury konkursu 23.11.2020 r.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26.11.2020 r.
§5. Zadanie konkursowe:
Konkurs polega na zaprojektowaniu małego, łatwego do zapamiętania znaku graficznego do
umieszczenia na stronie WODR, dokumentach, materiałach promocyjnych lub informacyjnych
związanych z siecią Gospodarstw Demonstracyjnych współpracujących z Wielkopolskim Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
1

Projekt nie może w żaden sposób naruszać praw innych autorów ani prawnie chronionych symboli
graficznych etc.
Warunkiem dopuszczenia do udziału w konkursie jest oświadczenie autora każdego projektu
o przekazaniu praw autorskich do znaku na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu i niepopełnieniu plagiatu. Projekt znaku graficznego logo Gospodarstw
Demonstracyjnych musi stanowić przedmiot autorskich praw majątkowych uczestnika konkursu,
ponadto musi być wyrazem działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Za naruszenie praw
innych osób odpowiedzialność ponosi Uczestnik konkursu. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest
do przeniesienia na Organizatora konkursu wszelkich praw majątkowych do stworzonego przez siebie
znaku oraz prawa do wykonywania praw zależnych. W tym celu Zwycięzca konkursu zawrze
z Organizatorem stosowną umowę o przeniesieniu praw autorskich.
Ponadto należy dołączyć podpisane oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałam
(-em) się z treścią regulaminu i wyrażam zgodę na zawarte w nim warunki” oraz zapis: „wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu
na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych organizatora (Ustawa z dn.10 maja2018 roku
o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
§6. Rozstrzygnięcie konkursu:
Spośród terminowo nadesłanych prac wraz z prawidłowo podpisanym oświadczeniem 3-osobowa
komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, wyłoni 3 laureatów oraz wybierze spośród ich
prac najbardziej odpowiadającą potrzebom WODR w Poznaniu. Prace nie spełniające wymogów
zostaną odrzucone. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej : www.wodr.poznan.pl
§7. Nagrody:
Autor wybranego przez komisję logo otrzyma dwa banknoty Narodowego Banku Polski o nominale
500 PLN każdy, czyli kwotę łączną 1000 PLN. Zwycięzca konkursu przed odebraniem nagrody będzie
zobowiązany do podpisania z Organizatorem Konkursu umowy przenoszącej prawa autorskie
do znaku graficznego. Wynagrodzenie stanowi nagroda pieniężna wskazana powyżej.
§8. Wręczenie nagród:
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 26.11.2020 roku podczas Dnia
Przedsiębiorcy Rolnego.
W przypadku nieobecności laureata konkursu na Dniu Przedsiębiorcy Rolnego nagroda zostanie
wręczona w siedzibie
WODR w Poznaniu ul. Sieradzka 29 w terminie uzgodnionym z Laureatem .
§9. Postanowienia końcowe:
Na podstawie art.21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U z 2019r., poz.1387 ze zm.), wygrana jest zwolniona z podatku dochodowego.
Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora: Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań oraz na stronie internetowej
organizatora www.wodr.poznan.pl .
Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie i przyjęcie warunków regulaminu oraz
wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2019 r., poz.1781. Administratorem danych osobowych
będzie WODR w Poznaniu.
Ponadto uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska
oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora, w publikacjach
wydawniczych oraz w innych Środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z Konkursem.
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Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub utracone z przyczyn
nie leżących po stronie Organizatora.
Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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