REGULAMIN KONKURSU
„NAJLEPSZY DOJARZ KURPIOWSKICH TARGÓW ROLNICZYCH”
§ 1. ORGANIZATORZY I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.

Organizator – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział Ostrołęka
Komisja Konkursowa to zespół trzech osób wyznaczonych przez Organizatora Konkursu. Na czele
Komisji Konkursowej stoi Przewodniczący Komisji Konkursowej. Przewodniczącego Komisji
Konkursowej wyznacza Organizator Konkursu.
Regulamin Konkursu jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przyznawania
nagród.
§ 2.CELE KONKURSU

1.
2.

Wyłonienie najlepszego dojarza na Kupiowskich Targach Rolniczych
Popularyzacja starych tradycji rolniczych
§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1.

Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 18 rok życia.

2.

Laureaci nagród z poprzedniego roku nie mogą brać udziału w konkursie.

3.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do organizatora i otrzymanie numeru startowego.

4.

Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu Konkursu oraz zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ustęp 1 Regulaminu Konkursu.
§ 4. PRZEBIEG KONKURSU

1.

Zawodnikom zostaną przydzielone numery startowe.

2.

Uczestnik przed dojeniem myje ręce na specjalnie do tego przygotowanym stanowisku oznaczonym „myj
ręce przed dojeniem”, następnie na sygnał prowadzącego zaczyna doić.

3.

Dojenie trwa 1 minutę. Czas pokazuje zegar.

4.

Na sygnał stop zawodnik przerywa dojenie.

5.

Osoba obsługująca urządzenie (sztuczną krowę) z wiaderka przelewa mleko do menzurki i odczytuje
wynik.

6.

Mistrzem zostaje osoba, która wydoi największą ilość mleka.

7.

Dozwolone jest dojenie dowolną techniką z wszystkich czterech strzyków na siedząco, klęcząco lub w
pozycji kucznej.

8.

Niewłaściwe zachowanie się dojarza np. szarpanie wymionami, wstrząsanie krową itp. powoduje
natychmiastowe przerwanie uczestnictwa.

9.

W przypadku wystąpienia sytuacji uzyskania jednakowych ilości wydojonego mleka przewidziana jest
dogrywka.

10. Około godziny 15.15 nastąpi uroczyste wręczenie nagród.
§ 5. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
1.

Zawody odbędą się w dniu 15 września 2019 r. na terenie „Kurpiowskich Targów Rolniczych w
godzinach od 13.30-15.00.

2.

Zapisy w tym dniu od godz. 11.00 do 14.30 w wyznaczonym miejscu na terenie targów.

§ 6. NAGRODY
1.

I miejsce -Puchar, Tytuł mistrza, nagroda

2.

II miejsce - Tytuł I wicemistrza, nagroda

3.

III miejsce - Tytuł II wicemistrza, nagroda

4.

Organizator z kwot przeznaczonych na nagrody pieniężne pobierze podatek dochodowy od osób
fizycznych w wysokości 10%, który odprowadzi do urzędu skarbowego.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz swojego wizerunku
zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze
zmianami) przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy ul. Czereśniowej 98,
02-456 Warszawa w celu udziału w konkursie „NAJLEPSZY DOJARZ KURPIOWSKICH TARGÓW
ROLNICZYCH” oraz publikację mojego wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych
konkursu w materiałach MODR Warszawa, oraz w gazetach lokalnych i wydawnictwach
współorganizatorów.

2.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Informacja o konkursie będzie ogłoszona na stronie internetowej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego

3.

