
REGULAMIN KONKURSU 

 

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Nazwa  Konkursu: Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Od pola do koryta” - konkurs 

na film z gospodarstwa rolnego. 

 

2. Podmiotem organizującym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest PPHU Sobmetal 

M.K.R.P. S.C. z siedzibą w Rogożewie 23a, 63-930 Jutrosin, NIP 699-192-14-47. 

 

3. Zasięg konkursu: Konkurs odbędzie się na obszarze całej Polski 

 

4. Czas trwania konkursu: Konkurs rozpoczyna się w dniu 30 kwietnia 2018 r. i kończy w 

dniu 23 września 2018r..  

 

5. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o zgłoszeniu filmu do Organizatora, należy 

przez to rozumieć dotarcie filmu (pocztą, pocztą elektroniczną lub osobiście) od Uczestnika 

do siedziby firmy lub Agencji Marketingowej - Godyma Ksenia Pięta, ul. Ratuszowa 13, 63-

900 Rawicz lub na e-mail ksenia@godyma.pl. Prosimy nie przesyłać linków do Youtube. 

 

II. 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. 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba 

fizyczna będąca autorem lub współautorem filmu: pełnoletnia, a także niepełnoletnia, pod 

kierownictwem pełnoletniego opiekuna (z zastrzeżeniem podpunktu 2 regulaminu).  

 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy: 

- Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, 

rodzeństwo, rodzice) 

 

3. Uczestnicy konkursu posiadają pełnię praw autorskich do nadesłanych materiałów. 

 

4. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne: 

- z akceptacją regulaminu konkursu, 

- z zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie, 

- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału  

w konkursie. 

mailto:ksenia@godyma.pl


 

IV. KOMISJA KONKURSOWA 

 

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu, Organizator powoła pięcioosobową 

Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez 

Organizatora. 

 

V. PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Konkurs przebiega w dwóch etapach: 

a)   zgłaszania udziału w konkursie, 

b)  wyłaniania uczestników finału konkursu. 

 

2.  Uczestnik zgłasza się do konkursu poprzez dostarczenie do firmy w dowolny sposób filmu 

pokazującego w jaki sposób jest produkowana własna pasza w gospodarstwie rolnym. Mogą 

zostać pokazane różne czynności od siewu ziarna po skarmianie. Nie ma znaczenia marka 

urządzeń mieszania paszy.  Proponowane sposoby przekazania filmu:  

- wysłanie pocztą lub dostarczenie na adres firmy Sobmetal (Rogożewo 23a, 63-930 Jutrosin)  

- przesłanie filmu na adres mailowy: ksenia@godyma.pl. W przypadku, gdy rozmiar filmu 

jest zbyt duży, można przesłać go na adres mailowy za pośrednictwem strony internetowej 

wetransfer.com 

 

Długość filmu nie może przekroczyć 5 minut. Formaty w jakich powinien zostać zapisany 

film: mp4 lub avi. Zgłoszenie do konkursu musi zawierać dane wszystkich członków zespołu 

filmowego oraz - w przypadku osób niepełnoletnich - opiekuna. 

 

3.  Jedno gospodarstwo może wysłać jeden film. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia dla 

rozstrzygnięcia konkursu.  

 

4. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 25 sierpnia 2018 r. 

 

5. Do finału dostaną się trzy filmy, które zbiorą najwięcej głosów w plebiscycie. Głosowanie 

odbywać się będzie na stronie internetowej https://www.sobmetal.pl/konkurs-od-pola-do-

koryta/ od  29.08.2018 do 20 września 2018r. Z jednego adresu IP można oddać tylko jeden 

głos. Nastepnie Komisja wybierze zwycięzcę, który zostanie ogłoszony podczas targów 

AgroShow w Bednarach, tam także nastąpi uroczyste wręczenie nagród. 

 

VI. NAGRODY 

 

1. Główną nagrodą w konkursie jest śrutownik ssąco-tłoczący o wartości 7.500 zł, które 

zwycięskiemu autorowi filmowemu przekaże firma Sobmetal. Druga nagroda - przenośnik 

ślimakowy PSD o wartości 2.500 zł. Laureat jest zobowiązany do odprowadzenia podatku od 

danej wartości nagród do firmy Sobmetal, która złoży deklarację w Urzędzie Skarbowym. 

Trzecia nagroda to bon o wartości 200 zł na realizacje w firmie Sobmetal, która nie podlega 

opodatkowaniu.. 

 

 

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

 



Organizator poinformuje laureatów o warunkach odbioru nagrody oraz poprosi o podanie  

szczegółowych danych, tj. imienia, nazwiska, dokładnego adresu, telefonu kontaktowego oraz 

dokładnej daty urodzenia. 

 

VIII. ODBIÓR NAGRÓD  

 

1.  W przypadku nieodebrania nagrody w terminie dwóch miesięcy od przyznania, przejdzie 

ona na własność Organizatora. 

 

2.  Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną. 

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej 

nagrody. 

 

 

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1.  Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu najpóźniej w ciągu 7 dni od 

daty wydania nagród.  

 

2.   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 Rogożewo 23a, 63-

930 Jutrosin.  Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie 

Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym 

idzie także treści regulaminu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia przepisów drogą 

elektroniczną lub pocztową. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów 

określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, 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.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie. 


