REGULAMIN KONKURSU
„KONKURS FILMOWY PRIAXOR®”
§ 1. Definicje
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1) Konkurs – prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem „KONKURS FILMOWY
PRIAXOR®”, którego organizatorem jest ADAGRI sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres:
ul. Fabryczna 14 D, 53-609 Wrocław, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000354804,
2) Organizator – spółka pod firmą ADAGRI sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna
14D, 53-609 Wrocław, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000354804,
NIP: 8942996794, REGON: 021239495; czynności organizacyjne na zlecenie Organizatora może
wykonywać spółka pod firmą „AGROFOTO.PL SKOWROŃSKI” sp. j. z siedzibą we Wrocławiu,
adres: ul. Fabryczna 14 D, 53-609 Wrocław, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000343808, NIP: 8942989245, REGON: 021135399,
3) Fundator – spółka pod firmą BASF POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje
Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000063691,
NIP: 5260212687, REGON: 010598277,
4) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna spełniająca kryteria wskazane w Regulaminie,
w szczególności w § 3 ust. 1 Regulaminu, która zgłosi swój udział w Konkursie zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie,
5) Komisja – komisja konkursowa składająca się z 2 przedstawicieli Organizatora i 3 przedstawicieli
Fundatora,
6) Finalista – Uczestnik, którego Film konkursowy został zakwalifikowany do II Etapu Konkursu,
i który bierze udział w II Etapie Konkursu zgodnie z Regulaminem,
7) Zwycięzca – Finalista, którego Relacja video została wybrana przez Internautów w drodze
głosowania jako jedna z 3 najlepszych,
8) Internauta – zarejestrowany lub niezarejestrowany użytkownik portalu internetowego
AgroFoto.pl (www.agrofoto.pl), biorący udział w głosowaniu na najlepszą Relację video,
9) Film konkursowy – film, którego treść koresponduje z pytaniem Przygotowania do sezonu
rolniczego 2018. Czy jestem gotowy?, zgłoszony do udziału w Konkursie przez Uczestnika
będącego jego autorem,
10) Relacja video – relacja video składająca się z 3 filmów o tematyce określonej w Regulaminie,
opracowywana przez Finalistów w II Etapie Konkursu.
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§ 2. Postanowienia ogólne
1.

Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad przeprowadzenia, warunków uczestnictwa
oraz sposobu wyłonienia zwycięzców w Konkursie.

2.

Organizatorem Konkursu jest ADAGRI sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna
14D, 53-609 Wrocław, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000354804, NIP:
8942996794, REGON: 021239495. Czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym
czynności obejmujące przetwarzanie danych osobowych Uczestników, mogą być podejmowane
na zlecenie Organizatora przez „AGROFOTO.PL SKOWROŃSKI” sp. j. z siedzibą we Wrocławiu lub
inne podmioty.

3.

Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu internetowego AgroFoto.pl, pod adresem
www.agrofoto.pl/forum/konkurs-filmowy-priaxor.

4.

Okres trwania Konkursu to:
a. I Etap – od 26 marca do 15 kwietnia 2018 r.,
b. II Etap – od 16 kwietnia do 14 września 2018 r.,
c. rozstrzygnięcie – 15 września 2018 r.

5.

W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić terminy wskazane w ust. 4 powyżej.

6.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 165).
§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, mająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, prowadząca gospodarstwo rolne lub współgospodarująca w gospodarstwie rolnym,
posiadająca uprawnienia dotyczące stosowania środków ochrony roślin zgodnie z art. 28 ustawy
o środkach ochrony roślin z 8 marca 2013 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 50 ze zm.) będąca
zarejestrowanym użytkownikiem portalu internetowego AgroFoto.pl (www.agrofoto.pl).
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta Użytkownika portalu
AgroFoto.pl lub zarejestrowanie się jako użytkownik przed przystąpieniem do Konkursu, zgodnie
z regulaminem portalu.
3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora lub Fundatora, przez których
rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora lub Fundatora lub wykonujące czynności na
jego rzecz na jakiejkolwiek podstawie prawnej oraz tak rozumiani pracownicy podmiotów
świadczących na rzecz Organizatora lub Fundatora usługi w związku z przeprowadzeniem
Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób, w tym małżonkowie,
wstępni, zstępni i rodzeństwo.
4. Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie w trybie określonym w § 4 Regulaminu jest
równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika treści Regulaminu, w tym z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z § 7 i na przeniesienie na Organizatora autorskich
praw majątkowych do utworu (Filmu konkursowego lub Relacji video) zgodnie z § 8 Regulaminu.
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§ 4. Zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie wymaga:
a. przygotowania przez Uczestnika filmu pod tytułem Przygotowania do sezonu rolniczego
2018. Czy jestem gotowy?, o tematyce korespondującej z pytaniem zawartym w tytule,
zwanego dalej Filmem konkursowym,
b. zaakceptowania postanowień Regulaminu,
c. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie
z Regulaminem i przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich do utworu
lub utworów zgłoszonych w Konkursie,
d. przesłania Filmu konkursowego za pośrednictwem platformy internetowej udostępnionej
przez Organizatora pod adresem www.agrofoto.pl/forum/konkurs-filmowy-priaxor, w
sposób i w terminie określonych w Regulaminie.
2. Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie jeden Film konkursowy. W razie zgłoszenia przez
tego samego Uczestnika więcej niż jednego Filmu, do udziału w Konkursie zostanie
zakwalifikowany Film przesłany wcześniej.
3. Film konkursowy może zostać nagrany dowolnym urządzeniem rejestrującym obraz i dźwięk,
nie może trwać więcej niż 3 minuty i musi być zapisany w formacie mp4.
4. Film konkursowy nie może naruszać praw autorskich, dóbr osobistych oraz znaków towarowych
osób trzecich. W szczególności Film konkursowy nie może zawierać podkładu dźwiękowego
(muzycznego) ani krojów czcionek, obrazów i fotografii, jeśli Uczestnik nie posiada prawa
do korzystania ze wskazanych wyżej utworów w zakresie koniecznym dla stworzenia Filmu
konkursowego i wzięcia przez Uczestnika udziału w Konkursie.
5. Film konkursowy nie może zawierać wizerunku osób fizycznych, jeśli Uczestnik nie posiada zgody
tych osób na wykorzystanie ich wizerunku.
6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność z tytułu bezprawnego wykorzystania utworów, do których
nie posiada praw autorskich ani zgody na ich wykorzystanie lub bezprawnego wykorzystania
wizerunku innych osób fizycznych albo znaków towarowych.
7. Zgłoszenia konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie zostaną odrzucone.
W przypadku otrzymania zgłoszenia niespełniającego wymogów formalnych Organizator
nie ma obowiązku powiadamiania Uczestnika o niezakwalifikowaniu go do uczestnictwa
w Konkursie.
§ 5. Przebieg Konkursu
1. Przebieg Konkursu obejmuje kolejne etapy:
a. Etap I (od 26 marca do 15 kwietnia 2018 r.) – eliminacje konkursowe:
−

Uczestnicy zgłaszają udział w Konkursie poprzez przesłanie Filmu konkursowego zgodnie
z postanowieniami § 4 Regulaminu,
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−

Filmy konkursowe są udostępniane na portalu internetowym AgroFoto.pl pod adresem:
www.agrofoto.pl/forum/konkurs-filmowy-priaxor,

−

spośród przesłanych Filmów konkursowych Komisja wybiera 15 najlepszych Filmów,

−

Uczestnicy, którzy zgłosili wyłonione Filmy, otrzymają od Fundatora zestaw środków
ochrony roślin (zestaw testowy przeznaczony wyłącznie na cele badawczo-promocyjne),
składający się z produktów Duett® Star 334 SE (5 litrów) i Priaxor® (5 litrów) celem
ich wykorzystania w II Etapie konkursu, tj. prowadzenia zabiegów T1 – faza rozwojowa
zbóż BBCH 31-32 i T2/T3 – faza rozwojowa zbóż BBCH 37-65, obserwacji polowych w
związku z użyciem wyżej wymienionych środków i dokonywaniem czynności, o których
mowa w ust. 1 lit. b oraz ust. 3 i 4 poniżej. Uczestnicy są obowiązani do pokwitowania
odbioru zestawu testowego w obecności kuriera. Wzór potwierdzenia odbioru zestawu
testowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

b. Etap II (od 16 kwietnia do 14 września 2018 r.) – etap główny Konkursu:
−

zadaniem Finalistów jest (1) przeprowadzenie uprawy pszenicy ozimej, jęczmienia jarego
lub żyta ozimego i wykonanie przeprowadzenie zabiegów T1 - faza rozwojowa zbóż
BBCH 31-32 i T2/T3 – faza rozwojowa zbóż BBCH 37-65, zgodnie z informacjami ujętymi
w etykietach rejestracyjnych produktów Duett® Star 334 SE i Priaxor®, dostarczonych
przez Fundatora i z zachowaniem dobrej praktyki rolniczej oraz (2) zrealizowanie Relacji
video pokazującej proces uprawy, żniwa i rezultaty upraw (zawierającej sformułowanie
opinii na temat przekazanych środków),

−

głosowanie Internautów: Internauci wybierają najlepszą ich zdaniem Relację video,
oddając głosy na stronie internetowej www.agrofoto.pl/forum/konkurs-filmowy-priaxor.

c. Rozstrzygnięcie (15 września 2018 r.) – podsumowanie wyników głosowania i wyłonienie
Zwycięzców.
2. Spośród Filmów konkursowych prawidłowo zgłoszonych przez Uczestników w Etapie I, o którym
mowa w ust. 1 lit. a powyżej, Komisja wybierze 15 Filmów konkursowych, których autorzy
(Finaliści) zostaną zakwalifikowani do Etapu II, o którym mowa w ust. 1 lit. b powyżej. Komisja
wyłoni Finalistów biorąc pod uwagę zgodność tematyki Filmów z tytułem, o którym mowa
w § 4 ust. 1 lit. a Regulaminu, walory merytoryczne i estetyczne Filmu oraz kreatywność autora
Filmu.
3. Finaliści otrzymają od Fundatora zestaw testowy przeznaczony wyłącznie na cele badawczopromocyjne – środki ochrony roślin do przeprowadzenia zabiegów agrotechnicznych: T1 - faza
rozwojowa zbóż BBCH 31-32 i T2/T3 - faza rozwojowa zbóż BBCH 37-65 (produkt Duett® Star 334
SE w ilości 5 litrów oraz produkt Priaxor® w ilości 5 litrów). Zadaniem Finalistów jest
przeprowadzenie uprawy pszenicy ozimej, jęczmienia jarego lub żyta ozimego, na której zostaną
przeprowadzone zabiegi T1 i T2/T3 przy użyciu produktów dostarczonych przez Fundatora oraz
prowadzenie obserwacji polowych w związku z użyciem wskazanych środków. Uprawa powinna
być przeprowadzona zgodnie zasadami prawidłowej gospodarki i wiedzą agrotechniczną. Zestawy
środków ochrony roślin zostaną wydane Finalistom w terminie 14 dni od wyłonienia Finalistów
zgodnie z ust. 2 powyżej. Środki ochrony roślin przekazane przez Fundatora mogą być
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wykorzystane przez Finalistę wyłącznie w prowadzonej przez niego działalności rolniczej. Finaliści
zobowiązują się nie wprowadzać wskazanych środków do obrotu handlowego.
4. W toku II Etapu Konkursu Finaliści sporządzą 3 filmy obrazujące przebieg uprawy (dalej łącznie
jako: Relacja video), dokumentujące:
a. wykonanie zabiegu T2/T3 (faza rozwojowa zbóż BBCH 37-65) przy użyciu produktów
dostarczonych przez Fundatora,
b. stan uprawy po upływie 30 dni od wykonania zabiegu T2/T3 (faza rozwojowa zbóż BBCH 3765) w technologii, w której wykorzystano produkt Priaxor®,
c. żniwa i plony uzyskane z uprawy prowadzonej z użyciem dostarczonych produktów.
5. Relacja video musi spełniać wymogi, o których mowa w § 4 ust. 3-5 Regulaminu oraz określone
przepisami prawa wymogi w zakresie prezentacji środków ochrony roślin. W szczególności
zakazane jest przedstawianie filmach potencjalnie niebezpiecznych praktyk, takich jak mieszanie
lub stosowanie środków ochrony roślin bez stosownej odzieży ochronnej, stosowanie w pobliżu
żywności lub stosowanie przez dzieci lub w ich pobliżu. Ponadto filmy nie mogą zawierać
informacji, które byłby mylące w odniesieniu do możliwych zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt
lub środowiska, np. zwrotów takich jak: „niskiego ryzyka”, „nietoksyczny”, „nieszkodliwy”
lub określeń odwołujących się do bezpieczeństwa.
6. Relacje video, zrealizowane przez Finalistów zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie,
będą sukcesywnie publikowane na stronie internetowej www.agrofoto.pl/forum/konkursfilmowy-priaxor w celu umożliwienia Użytkownikom portalu AgroFoto.pl głosowania na najlepszą
ich zdaniem Relację video. Głosowanie Internautów odbywa się w ciągu trwania całego Etapu II,
poprzez oddawanie głosów na poszczególne części Relacji video, tj. filmy, o których mowa w ust.
4 powyżej.
7. Zwycięzcami Konkursu zostanie 3 Finalistów, których Relacje video otrzymają łącznie największą
liczbę głosów Internautów. Zwycięzcy zostaną sklasyfikowani na 1., 2. i 3. miejscu, w zależności
od liczby otrzymanych głosów.
8. W przypadku Relacji video, na które zostanie oddana równa liczba głosów, wyboru jednej z nich
dokona Komisja, biorąc pod uwagę zgodność tematyki Relacji video z zakresem określonym
w ust. 4 powyżej, walory merytoryczne i estetyczne Relacji oraz kreatywność autora Relacji.
9. Wyniki głosowania i lista Zwycięzców zostaną ogłoszone przez Organizatora 15 września 2018 r.
za pośrednictwem portalu AgroFoto.pl.
§ 6. Nagrody
1. W Konkursie nagrodzonych zostanie 3 Finalistów, których Relacje uzyskają 1. 2. i 3. największą
liczbę głosów Internautów w głosowaniu, o którym mowa w § 5 ust. 7 i 8 Regulaminu.
2. Nagrodami w Konkursie są:
a. I miejsce – dron DJI Phantom 3 Professional,
b. II miejsce – kamera GoPro Hero 5,
c. III miejsce – bon Sodexo o wartości 1500 zł,
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3. Finalistom, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje prawo żądania wymiany nagród,
o których mowa ust. 2 powyżej, na inną lub żądania wypłaty wartości nagrody w gotówce,
przelewem na rachunek bankowy lub w jakichkolwiek inny sposób niż określony w Regulaminie.
4. Do nagród, o których mowa w ust. 2 powyżej, zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie
stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca
dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona jej zdobywcy, lecz pobrana przez Organizatora,
przed wydaniem nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości
nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.). Za pobranie
i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest Organizator.
5. Wydanie nagród, o których mowa w ust. 2 powyżej, przez Organizatora nastąpi poprzez wysłanie
ich przesyłką kurierską na adres wskazany przez Finalistę.
6. Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie przez nagrodzonego Uczestnika pocztą
elektroniczną, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych od momentu wysłania przez
Organizatora informacji o wygranej, na adres biuro@adagri.com następujących danych:
a. imienia i nazwiska,
b. pełnego adresu do korespondencji,
c. numeru telefonu.
7. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych
osobowych, które są niezbędne do wydania nagrody przez Organizatora lub w przypadku zwrotu
przesyłki zawierającej nagrodę Organizatorowi na skutek jej nieodebrania przez nagrodzonego
Uczestnika, przyznana nagroda przepada.
8. Nagrody, o których mowa w ust. 2 powyżej, zostaną wydane w terminie 14 dni od dnia
ogłoszenia wyników Konkursu, o których mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu.
§ 7. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest ADAGRI sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14D, 53-609 Wrocław, dla której akta rejestrowe prowadzi
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem
0000354804,
NIP:
8942996794,
REGON:
021239495,
e-mail:
daneosobowe@adagri.com.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora lub na jego zlecenie
do celów związanych z realizacją Konkursu. Organizator może udostępnić dane osobowe
Uczestników spółce pod firmą BASF POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje
Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000063691,
NIP: 5260212687, REGON: 010598277.
3. Przystąpienie do udziału w Konkursie i podanie swoich danych osobowych na stronie
internetowej www.AgroFoto.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych w związku z realizacją Konkursu przez Organizatora lub na zlecenie Organizatora oraz
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wyrażeniem zgody na opublikowanie loginu Uczestnika Konkursu w materiałach prezentujących
wyniki Konkursu lub jego kolejnych etapów.
4. Organizator ma prawo powierzyć dane osobowe Uczestników Konkursu do przetwarzania
podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu w celu:
a. realizacji Konkursu,
b. wyłonienia Finalistów i Zwycięzców Konkursu,
c. wydania nagród,
d. wysyłania drogą e-mail informacji związanych z Konkursem.
5. Organizator, działając na podstawie ust. 4 powyżej, może powierzyć przetwarzanie danych
osobowych Uczestników Konkursu w szczególności spółce pod firmą „AGROFOTO.PL
SKOWROŃSKI” sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14 D, 53-609 Wrocław,
dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000343808, NIP: 8942989245, REGON: 021135399,
w szczególności w zakresie zbierania, utrwalania, porządkowania, przechowywania,
wykorzystywania (do celów wskazanych w ust. 4 powyżej), ujawniania innym podmiotom zgodnie
z przepisami prawa lub na polecenie Administratora, usuwania. Dane osobowe będą
przetwarzane przez „AGROFOTO.PL SKOWROŃSKI” sp. j. w formie elektronicznej w systemach
informatycznych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania
Nagród oraz po zakończeniu Konkursu przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków
prawnych Organizatora oraz do upływu terminu, w jakim przeciwko Organizatorowi mogą być
wnoszone roszczenia w związku z organizacją Konkursu.
7. Uczestnikom przysługuje prawo do dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
do przenoszenia danych. Oświadczenia w tym zakresie należy składać na adres e-mail
daneosobowe@adagri.pl. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta
w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do wzięcia udziału
w Konkursie.
§ 8. Prawa autorskie
1.

Uczestnik oświadcza, że posiada wszystkie prawa autorskie do Filmu konkursowego lub Relacji
video, w szczególności, że przysługuje mu prawo rozporządzania prawami autorskimi na wszelkich
polach eksploatacji oraz że Film konkursowy ani Relacja video nie naruszają żadnych praw osób
trzecich, w szczególności praw autorskich, danych osobowych, dóbr osobistych oraz znaków
towarowych przysługujących osobom trzecim.

2.

W przypadku zgłoszenia względem Organizatora przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń
w związku z wykorzystaniem Filmu konkursowego lub Relacji video, w tym ich udostępnianiem,
przetwarzaniem, zwielokrotnianiem lub eksploatacją na jakimkolwiek polu, Uczestnik zobowiązuje
się zaspokoić całość roszczeń zgłoszonych przez tą osobę trzecią względem Organizatora w terminie
7 dni od dotrzymania wezwania.
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3.

Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik nieodpłatnie przenosi na Organizatora,
a ten nabywa z tą chwilą, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowych oświadczeń
woli, wszystkie autorskie prawa majątkowe do Filmu konkursowego lub Relacji video
zgłoszonych przez Uczestnika, obejmujące pełne i wyłączne prawa do korzystania i
rozporządzania zadaniem konkursowym w całości i/lub we fragmentach na obszarze Unii
Europejskiej, ale również poza jej obszarem, w sposób nieograniczony w czasie na wszystkich
znanych polach eksploatacji, tj. w szczególności prawo do:
a. utrwalania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),
w tym m.in. na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
b. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek
nośniku), w tym m.in. na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
c. wprowadzania Filmu konkursowego lub Relacji video do obrotu;
d. wprowadzania Filmu konkursowego lub Relacji video do pamięci komputera, do sieci
komputerowej i/lub multimedialnej, sieci baz danych;
e. publicznego udostępniania Filmu konkursowego lub Relacji video w sposób dowolny,
do nieograniczonej liczby adresatów w miejscu i czasie przez siebie wybranym
(m.in. w sieciach kablowych, platformach cyfrowych, w ramach dowolnych stron
internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności
świadczących usługi video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice
downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, CDN oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach
dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń
(m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub
przenośnych, innych urządzeń przenośnych, iPhone, iPod, PlayStation, telewizorów,
monitorów a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM,
UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);
f. publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie Filmu konkursowego lub Relacji video
nieograniczonej ilości osób;
g. publiczne odtwarzanie Filmu konkursowego lub Relacji video (m.in. za pomocą dowolnych
urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje
przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników
radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych,
odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.);
h. użyczanie, najem i/lub dzierżawa Filmu konkursowego lub Relacji video;
i. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne
lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz
bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci
kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek
sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.;
j. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne
lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity
m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych,
telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.;
k. reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne
lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem
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platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV,
DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.

4. W przypadku wynalezienia nowego, nieznanego lub niestosowanego w momencie podpisania
Umowy pola eksploatacji związanego z korzystaniem z Filmu konkursowego lub Relacji video,
Uczestnik zobowiązuje się do złożenia, w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Organizatora,
pisemnego oświadczenia o przeniesieniu na niego prawa na wskazanym polu eksploatacji
bez dodatkowego wynagrodzenia, a w przypadku opóźnienia w wykonaniu tego zobowiązania,
udziela Organizatorowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do dokonania takiej czynności
z samym sobą. Postanowienia powyższe mają odpowiednie zastosowanie także do pól
eksploatacji znanych w dacie sporządzania Regulaminu nieujawnionych jednak w jej treści
niezależnie od przyczyn.

5. Organizator ma prawo do dokonywania modyfikacji i adaptacji Filmu konkursowego lub Relacji
video, w szczególności dokonywania jego skracania, wydłużania, korekt montażowych,
jak również jego fragmentów i zezwalania na eksploatacje takich modyfikacji, jak również
utworów powstałych z wykorzystaniem takich modyfikacji czy adaptacji.
§ 10. Reklamacje
1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Konkursu należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail:
biuro@adagri.com najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Zgłoszenie reklamacyjne związane z przeprowadzeniem Konkursu powinno zawierać imię
i nazwisko zgłaszającego reklamację, dokładny adres do korespondencji, adres e-mail oraz
telefon kontaktowy, a także dokładny opis przyczyny i okoliczności stanowiących podstawę do
zgłoszenia reklamacji.
3. Organizator rozpatruje reklamację związaną z przeprowadzeniem Konkursu, a następnie
o jej wynikach informuje osobę zgłaszającą reklamację nie później niż w terminie 14 dni
roboczych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.
§ 11. Postanowienia końcowe
1. Regulamin zostanie udostępniony przez Organizatora na stronie portalu internetowego
AgroFoto.pl pod adresem: www.agrofoto.pl/forum/konkurs-filmowy-priaxor.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
3. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie i bez podania
przyczyny. O każdej zmianie Regulaminu oraz o jej wejściu w życie Organizator poinformuje
w tej samej formie w jakiej Regulamin został opublikowany.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „KONKURS FILMOWY PRIAXOR®”

...............................................

................................
miejscowość i data

...............................................
Pieczęć firmowa
ew. imię i nazwisko oraz
adres zamieszkania

POKWITOWANIE / OŚWIADCZENIE
Niniejszym w związku z udziałem w konkursie pod nazwą „KONKURS FILMOWY PRIAXOR®”, którego
organizatorem jest ADAGRI sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14 D, 53-609
Wrocław, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000354804, kwituję otrzymanie od firmy
BASF POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, dla
której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000063691, NIP: 5260212687, REGON: 010598277 (Fundator),
następujących ilości środków ochrony roślin (zestaw testowy) celem ich wykorzystania w II Etapie
konkursu, tj. do prowadzenia obserwacji polowych w związku z użyciem wyżej wymienionych
środków i dokonywaniem czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. b oraz ust. 3 i 4 Regulaminu
Konkursu „KONKURS FILMOWY PRIAXOR®”
Nazwa handlowa preparatu

Ilość ( ltr, kg )

Wyżej wymienione preparaty (przeznaczone wyłącznie na cele badawczo-promocyjne) otrzymałem
od firmy BASF POLSKA sp. z o.o. bezpłatnie w związku z udziałem w konkursie i zobowiązuję się nie
wprowadzać ich do obrotu handlowego. Środki ochrony roślin przekazane przez BASF POLSKA sp. z
o.o. będą wykorzystane wyłącznie w prowadzonej przeze mnie działalności rolniczej.
Jednocześnie oświadczam, że posiadam uprawnienia dotyczące stosowania środków ochrony roślin
zgodnie z art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z 8 marca 2013 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 50 ze
zm.).

……………….......................................................
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
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Zgodnie z art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin:
Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom,
które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej
potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej
Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5,
7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o
ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie
wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub
w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów
obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub
przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie,
potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla
użytkowników profesjonalnych.
Zgodnie z art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 ustawy o środkach ochrony roślin:
„(…) 4. Szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie
stosowania środków ochrony roślin i w zakresie integrowanej produkcji roślin, nie jest wymagane od
osób, które posiadają:
1) zaświadczenie wydane przez szkołę ponadpodstawową lub szkołę wyższą stwierdzające, że w
dokumentacji przebiegu nauczania tej osoby zostały uwzględnione wszystkie zagadnienia ujęte w
programie szkolenia w danym zakresie lub
2) kwalifikacje wymagane dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin
określone na podstawie art. 72 pkt 2.
5. Uprawnienia uzyskane na podstawie ust. 4 są ważne przez okres 5 lat od dnia uzyskania
wykształcenia lub kwalifikacji, określonych w ust. 4. Po upływie tego okresu zachowanie tych
uprawnień wymaga ukończenia szkolenia uzupełniającego w odpowiednim zakresie.
6. Szkolenie podstawowe w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do
stosowania środków ochrony roślin nie jest wymagane od:
1) osób, które posiadają zaświadczenie wydane przez szkołę ponadpodstawową lub szkołę wyższą
stwierdzające, że w dokumentacji przebiegu nauczania tej osoby zostały uwzględnione wszystkie
zagadnienia ujęte w programie szkolenia;
2) pracowników naukowych szkół wyższych lub instytutów badawczych, jeżeli do zakresu
obowiązków tych pracowników naukowych należy prowadzenie zajęć dydaktycznych, badań
naukowych lub prac rozwojowych z zakresu techniki ochrony roślin;
3) osób prowadzących szkolenia w tym zakresie.
7. Szkolenie podstawowe i uzupełniające w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin,
w zakresie stosowania środków ochrony roślin i w zakresie integrowanej produkcji roślin, nie jest
wymagane od:
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1) pracowników naukowych szkół wyższych lub instytutów badawczych, jeżeli do zakresu
obowiązków tych pracowników naukowych należy prowadzenie zajęć dydaktycznych, badań
naukowych lub prac rozwojowych z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa;
2) osób prowadzących szkolenia w tym zakresie.
8. Uprawnienia uzyskane na podstawie ust. 7 są ważne przez okres 5 lat od dnia zaprzestania
wykonywania działalności, o której mowa w ust. 7. Po upływie tego okresu zachowanie tych
uprawnień wymaga ukończenia szkolenia uzupełniającego w odpowiednim zakresie.(…)”.
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