REGULAMIN KONKURSU
„MASZYNA ROLNICZA ROKU 2017”
1. Organizator konkursu
Instytut Technologiczno- Przyrodniczy Oddział Warszawa (dawniej IBMER)
2. Współorganizatorzy:
 Redakcja „Agro”
 Targi Kielce S.A.
 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Patronat: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Patronat medialny: Magazyn Ogólnopolski „Zagroda”
3. Celem konkursu jest wybór Maszyny Rolniczej Roku, wyróżniającej się oryginalnością
konstrukcji, funkcjonalnością, bezpieczeństwem obsługi, jakością pracy.
4. Maszyny mogą być zgłaszane do konkursu przez producentów i dealerów maszyn

rolniczych.
5. Konkurs zostanie przeprowadzony dla maszyn rolniczych obecnych na rynku krajowym w
dwóch kategoriach:
 maszyny produkcji krajowej
 maszyny z importu
6. Wyboru Maszyny Rolniczej Roku spośród maszyn zgłoszonych do konkursu dokona Komisja
Konkursowa powołana przez Dyrektora ITP w uzgodnieniu ze współorganizatorami konkursu.
7. Komisja będzie oceniać wyrób wg następujących kryteriów:
 nowoczesność rozwiązań konstrukcyjnych
 ergonomia i BHP
 funkcjonalność i parametry eksploatacyjne
 jakość i estetyka wykonania
 wielkość sprzedaży
8. Wyrób może otrzymać tytuł Maszyny Roku tylko raz. Ponownie, w następnych latach, można
ubiegać się o tę nagrodę po wprowadzeniu w wyrobie istotnych zmian konstrukcyjnych.
9. Maszyna ubiegająca się o tytuł Maszyny Roku powinna być produkowana seryjnie i spełniać
wszelkie warunki dopuszczenia do sprzedaży.
10. Maszyna zgłoszona do konkursu powinna być wystawiona na co najmniej jednej wystawie
rolniczej lub targach o randze krajowej.
11. Wnioski zgłoszenia maszyny do konkursu powinny zawierać:
 zwięzłą charakterystykę techniczną ze zdjęciem
 rok rozpoczęcia produkcji i liczbę maszyn sprzedanych
 cenę zbytu
 załączoną informację o uzyskanych atestach i wyniki badań eksploatacyjnych
przeprowadzonych przez laboratoria badawcze.
12. Posiedzenie Komisji Konkursowej i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się
w grudniu 2017 roku.
13. Lista nagrodzonych maszyn będzie ogłoszona w środkach masowego przekazu.
Miejsce i termin uroczystego zakończenia konkursu ustali komisja na końcowym posiedzeniu
edycji 2017 roku.
14. Obrady Komisji są niejawne, a decyzje ostateczne.
15. Wnioski konkursowe należy zgłaszać pod adresem: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Oddział Warszawa, 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32,
z dopiskiem: Sekretariat konkursu „Maszyna Rolnicza Roku 2017”.
16. Termin zgłaszania: 1 miesiąc przed wystawą/targami, na której maszyna będzie prezentowana
17. Opłata za udział w Konkursie wynosi 500 zł +23%VAT za jeden wyrób.
18. Wszelkich informacji związanych z Konkursem udziela Sekretarz Konkursu
Renata Kalinowska tel. 0 22 54 21 171, e-mail: r.kalinowska@itp.edu.pl
DYREKTOR ITP
dr hab. inż. Piotr Pasyniuk, prof. nadzw.

