
                         
                                                                                                                             
 
 
  
 
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU O ZŁOTY MEDAL 

TARGÓW TECHNIKI ROLNICZEJ 

AGROTECH’23 
 

KIELCE, 17-19 marca 2023r 

 
1. Organizatorami są: 

1) Targi Kielce  
2) Instytut Technologiczno- Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy, Oddział 

Warszawa  

2. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
3. Do konkursu mogą być zgłoszone produkty związane z rolnictwem i gospodarką żywnościową 

prezentowane na Targach, których ocena nie wymaga dodatkowych badań. 
4. Wnioski zgłoszonych do konkursu produktów powinny zawierać: 

- zwięzłą charakterystykę, 
- zdjęcia, 
- informację o uzyskanych atestach i przeprowadzonych badaniach, 
- inne informacje podkreślające walory produktu, 
- potwierdzenie dokonania wpłaty za udział w konkursie. 

5. Komisja oceniać będzie następujące cechy zgłoszonych produktów: 
- właściwości funkcjonalne, 
- parametry eksploatacyjne, 
- ergonomię i bhp, 
- efektywność stosowania, 
- energochłonność, 
- jakość i estetykę wykonania, 
- wpływ na środowisko naturalne, 
- nowość na rynku, 

6. Produkty oceniane będą wyłącznie na podstawie nadesłanych zgłoszeń.   
7. Wnioski konkursowe mogą być składane tylko na produkty prezentowane na Targach Techniki 

Rolniczej  - AGROTECH 2023. 
8. Produkt może być nagrodzony Złotym Medalem Targów AGROTECH tylko raz. Ponownie 

można się ubiegać o tę nagrodę dopiero po wprowadzeniu  istotnych zmian. 
9. Wnioski konkursowe należy przesyłać pocztą (zdjęcia również e-mailem) w terminie do             

04 marca 2023 roku na adres: 
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Warszawa  
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 
             Sekretariat Konkursu - Złoty Medal Targów AGROTECH’23 

  Opłata za udział w Konkursie wynosi 1000zł + 23% VAT za jeden wyrób. 
10. Wręczenie nagród odbędzie się 17 marca 2023 r. w pierwszym dniu Targów AGROTECH 2023. 
11. Lista nagrodzonych ogłoszona będzie w środkach masowego przekazu. 
12. Obrady Komisji Konkursowej są niejawne, a decyzje ostateczne. 
13. Organizator konkursu, w obszarze przetwarzania danych osobowych spełnia wymagania 

zdefiniowane w ramach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. RODO). 

14. Wszelkich informacji związanych z Konkursem udziela:  
Sekretarz Konkursu - Renata Kalinowska  
tel. 694 479 698,  e-mail: r.kalinowska@itp.edu.pl                                                                                     


