
ZGŁOSZENIE 
MASZYNY DO KONKURSU 

„MASZYNA TARGÓW ROL-SZANSA 2018” 
 
 

1. Nazwa prezentowanego wyrobu (maszyny) ....................................................... 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Producent ……………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Zgłaszający wyrób wystawca ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Uzasadnienie zgłoszenia ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Załączniki (instrukcja obsługi lub dokładny opis działania i dane techniczne) 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

………………………….                                                …………………………… 
                data                                                                                           pieczęć i podpis 
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Regulamin konkursu 
„Maszyna Targów ROL-SZANSA 2018” 

 
1.Organizator konkursu: ŁODR zs. w Bratoszewicach Oddział w Piotrkowie Tryb. 

 
2. Celem konkursu jest wybór maszyny i urządzenia wyróżniających się wysoką    
    jakością pracy, bezpieczeństwem obsługi, niskimi kosztami eksploatacji,         
   trwałością i estetyką. 
 
3.Do konkursu mogą być zgłoszone ciągniki, maszyny, narzędzia rolnicze i  
  urządzenia techniczne. 
 
4.Konkurs będzie rozgrywany w dwóch kategoriach: 

 maszyny rolnicze, 
 urządzenia techniczne. 

 
5.Ocenę zgłoszonych do konkursu maszyn i urządzeń przeprowadzi komisja  
   powołana przez organizatora.  
 
6.Obrady Komisji Konkursowej są niejawne. 
 
7.Maszyna i urządzenie techniczne wybrane przez Komisję Konkursową       
   uzyskają w swojej kategorii I, II, III miejsce w konkursie „ Maszyna Targów      
   ROL-SZANSA 2018”.  
 
8. Komisja oceniać będzie zgłoszone maszyny i urządzenia wg następujących         
    kryteriów: 

 właściwości funkcjonalnych i parametrów eksploatacyjnych, 
 nowoczesności rozwiązań konstrukcyjnych, 
 zachowania wymogów bhp i ergonomii, 
 jakości i estetyki wykonania, 
 formy prezentacji wyrobu. 

 
9.Maszyny i urządzenia będą oceniane na podstawie złożonych zgłoszeń oraz   
   oględzin dokonanych przez Komisję w pierwszym dniu Wystawy. 
 
10.Zgłoszenia maszyn i urządzeń do konkursu należy przesłać na załączonej  
     karcie do dnia 17.08.2018 r. na adres:  
                    Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Piotrkowie Tryb. 

     97-300 Piotrków Tryb. ul. Kasztelańska 9 
 
11.Rozstrzygnięcie konkursu w obydwu kategoriach i wręczenie pucharów     
     odbędzie się w drugim dniu Wystawy. 

 
12. Lista nagrodzonych będzie ogłoszona w środkach masowego przekazu. 

                                                                            Piotrków Tryb. dn. 19.06.2018 r                 
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