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R E G U L A M I N KONKURSU 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

„Diament Innowacji” 
 
 

Celem konkursu jest wyłonienie wyróżniającej się innowacyjnej maszyny 

rolniczej/urządzenia/rozwiązania IT dla rolnictwa eksponowanego na Targach AGROTECH 

Kielce oraz wyróżnienie jej producenta statuetką Diament Innowacji oraz Dyplomem. 

 

Warunki konkursu 

 

1. Miejsce i czas ekspozycji: 

Kielce - XXVI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w dniach 13-15 

marca 2020 roku. 

 

2. Do konkursu mogą być zgłaszane: 

 Maszyny i urządzenia techniczne dla rolnictwa oraz rozwiązania z zakresu IT dla 

rolnictwa 

 

3. Zgłoszenia oceniać będzie Komisja Konkursowa w składzie: 

 

Przewodniczący Komisji: 

 Dariusz Pomykała – kierownik działu rolnictwa ekologicznego i działań  rolno-

środowiskowo-klimatycznych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

O/Radom 

 

Członkowie Komisji: 

 Mateusz Sękowski - kierownik działu systemów i technologii w rolnictwie, Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/Radom  

 Aleksander Bomberski  – główny broker ds. innowacji w rolnictwie, Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie  

 Ireneusz Gradka  – główny specjalista w dziale ekonomiki i zarządzania 

gospodarstwem, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/Radom 

 Zdzislaw Ginalski  - główny specjalista w dziale rozwoju obszarów wiejskich, 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/Radom O/Poznań 

 

  

 

  
 

                      KONKURS  

               DIAMENT INNOWACJI 

Centrum Doradztwa Rolniczego 

www.cdr.gov.pl 

http://www.targikielce.pl/pl/agrotech.htm


2 

 

4. Przy ocenie zgłoszonych do konkursu eksponatów Komisja Konkursowa zwracać 

będzie uwagę na następujące cechy: 

 

 Innowacyjność produktu/nowość na rynku; 

 Wpływ na środowisko naturalne; 

 Możliwość powszechnego zastosowania w różnych typach gospodarstw rolnych; 

 Wpływ na poprawę efektywności produkcyjnej /ekonomicznej i usprawnienie 

zarządzania gospodarstwem; 

 Potencjał rozwojowy produktu; 

 Priorytet- rozwiązania krajowe; 

 

Za zgłoszoną do nagrody uważa się maszynę/urządzenie lub rozwiązania z zakresu IT dla 

rolnictwa; 

5. opisane w wypełnionej tabeli załączonej do regulaminu. 

 

6. Zgłoszenia należy składać wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami: 

 

 pocztą tradycyjną do dnia 10 marca 2020 roku na adres:  

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu 

ul. Chorzowska 16/18 

26-600 Radom 

Z dopiskiem „Konkurs Diament Innowacji” 

 

 pocztą elektroniczną do dnia 10 marca 2019 roku na adres: 

radom@cdr.gov.pl,   

lub  

d.pomykala@cdr.gov.pl 

 

oraz na stoisku: „Nauka i doradztwo - praktyce rolniczej”, w hali H, w pierwszym 

dniu targów 13 marca 2020 do godziny 12:00 

 

7. Wręczenie nagrody odbędzie się w dniu 13 marca na uroczystej Gali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnienie wizerunku. 

2) Karta zgłoszenia 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnienie wizerunku. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu 

Diament Innowacji przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

(data i czytelny podpis) 

 

Informacja: 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego 

w  Brwinowie , w tym informacje o przysługującym osobom fizycznym prawie dostępu do treści 

danych oraz ich poprawianiu, wycofaniu, zgody na ich przetwarzanie dostępne są pod adresem: 

https://www.cdr.gov.pl/o-nas/ochrona-danych-osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć z moim wizerunkiem przez CDR z siedzibą w 

Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99 w materiałach informacyjnych i promocyjnych 

publikowanych na stronie internetowej CDR.  

 

 

 

__________________________________________ 

 

(data i czytelny podpis) 

 

 

Informacja: 

Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 

ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 poz. 880 t.j. 

z dnia 05 kwietnia 2017 r.). 

https://www.cdr.gov.pl/o-nas/ochrona-danych-osobowych

