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REGULAMIN KONKURSU
HIT TARGOWY XIX Mazowieckich Dni Rolnictwa
Patronaty:




Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Wojewoda Mazowiecki
Organizatorzy:





Instytut Technologiczno-Przyrodniczy O/Warszawa
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku

1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się
konkurs Hit Targowy.
2. Celem konkursu jest uhonorowanie najlepszych produktów wyróżniających się oryginalnością, jakością, estetyką, a także atrakcyjną ceną.
3. Główną nagrodą jest statuetka „Hit Targowy”, puchary oraz wyróżnienia ustalane przez Komisję.

- właściwości funkcjonalne i parametry
eksploatacyjne
- jakość i estetykę wykonania
- innowacyjność
- wpływ na środowisko naturalne
- formy prezentacji wyrobu.
9. Produkt może otrzymać tytuł Hit Targowy tylko raz.
10.Udział w konkursie Hit Targowy jest bezpłatny.

4. Uczestnikiem konkursu na warunkach określonych w
regulaminie może być produkt zgłoszony do 12 czerwca
2018 r.
5. Do konkursu mogą być zgłoszone wyroby inwestycyjne związane z rolnictwem i gospodarką żywnościową
(maszyny i urządzenia, akcesoria, produkty itp.) prezentowane podczas XIX Mazowieckich Dni Rolnictwa, których ocena nie wymaga dodatkowych badań.
6. Wnioski konkursowe wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
O/Warszawa
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
z dopiskiem HIT Targowy
7. Wnioski zgłaszające wyrób do konkursu powinny zawierać:
- krótką charakterystykę wyrobu z załączonym
folderem lub zdjęciem;
- kopie dokumentów potwierdzające wymagane przepisami w Polsce atesty, certyfikaty jakościowe, znaki bezpieczeństwa, homologacje, itp.;
- cenę zbytu;
- inne informacje o wyrobie np. określające jego atrakcyjność, aspekty ekologiczne, itp.
8. Komisja oceniać będzie następujące cechy wyrobów:

11.Oceny zgłoszonych produktów dokonuje komisja
powołana przez Organizatora XIX MDR.
12.Maszyny i wyroby zgłoszone do konkursu winny być
udostępnione komisji w godz. 13ºº-16ºº w dniu poprzedzającym otwarcie wystawy tj. 15.06.2018 r.
Konieczna jest obecność na stoisku przedstawiciela firmy
w celu udzielenia informacji o wyrobie Komisji Konkursowej.
13.Wręczenie głównej nagrody, pucharów oraz
wyróżnień odbędzie się podczas uroczystości otwarcia
XVIII Mazowieckich Dni Rolnictwa, w sobotę
16.06.2018r.
14.Lista nagrodzonych ukaże się w środkach masowego
przekazu.
15.Posiedzenie obrad Komisji Konkursowej jest niejawne
a decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
16.Wszelkich informacji związanych z Konkursem
udziela Sekretarz Komisji
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