
 

Regulamin „Konkursu na największą dynię”  

 

I. Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu na największą dynię (zwanego dalej „Konkursem”) jest Warmińsko 

– Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 

Olsztyn (zwany dalej „Organizatorem”). Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat 

Konkursu jest pani Maja Jurczak, tel. 665 991 329, m.jurczak@w-modr.pl 

 

II. Termin i miejsce Konkursu 

4 września 2022 r., teren lotniska w Gryźlinach, ul. Lotnicza 2, Gryźliny. 

 

III. Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest:  

1. Popularyzacja uprawy dyni i jej walorów żywieniowych;  

2. Wymiana doświadczeń uprawowych pomiędzy uczestnikami Konkursu;  

3. Edukacja w zakresie uprawy i pielęgnacji dyń;  

4. Propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju.  

 

IV. Uczestnicy Konkursu 

1. W Konkursie uczestniczyć mogą rolnicy, działkowcy, amatorzy ogrodnictwa, którzy są 

osobami pełnoletnimi oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów 

współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu, a także członkowie 

ich rodzin (małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo).  

 

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Zgłoszona dynia musi być zdrowa i nieuszkodzona.  

2. Każdy podejrzany element powoduje dyskwalifikację dyni i uczestnika.  

3. Małe uszkodzenia (do 10 cm) są dopuszczalne, jeśli są naturalnie zagojone. 

4. Uczestnictwo w Konkursie możliwe jest po wcześniejszym złożeniu w sekretariacie 

Organizatora (ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn) bądź wysłanie na m.jurczak@w-

modr.pl karty zgłoszeniowej, która stanowi zał. 1 do Regulaminu.   

5. Karty zgłoszeniowe przyjmowane są do 31 sierpnia do godz. 15.00.  

6. Dynię na Konkurs należy dostarczyć do dnia 1 września do godz. 10.00 do siedziby 

Organizatora  (ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn) oraz zgłosić ten fakt 

przedstawicielom Organizatora.  

7. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną dynię. 

8. Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają na miejsce Konkursu na koszt własny.  

 

VI. Jury Konkursu 

1. Zgłoszone do Konkursu dynie zostaną poddane ocenie wielkości przez jury, którego 

skład zostanie ustalony przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla 

wszystkich Uczestników. Od decyzji jury Konkursu nie przysługuje odwołanie.  

2. Jury konkursowe dokona oceny wielkości dyni za pomocą dwóch pomiarów obwodów 

– równoleżnikowego i południkowego; wielkość dyni zostanie określona jako średnia 

arytmetyczna tych pomiarów.  

 

 



VII. Rozstrzygnięcie oraz Laureaci Konkursu 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 4 września 

2022 podczas XXVIII Jesiennych Targach Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa”, które 

odbędą się na terenie lotniska w Gryźlinach  (ul. Lotnicza 2, Gryźliny). 

2. Na podstawie poczynionych pomiarów Jury wybierze 3 największe dynie, a uczestnicy, 

którzy je zgłosili zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi o szacowanej wartości:  

I miejsce: 500 zł, II miejsce: 350 zł, III miejsce: 150 zł.  

 

VIII. Unieważnienie Konkursu 

Jury konkursowe może unieważnić Konkurs w dowolnym czasie z następujących przyczyn:  

1. Nie zostały dostarczone co najmniej 2 dynie od dwóch różnych plantatorów;  

2. Jeśli Konkurs nie został rozstrzygnięty.  

 

IX. Dane osobowe 

1. Akceptacja Regulaminu odbywa się przez złożenie zgłoszenia do konkursu.  

2. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie 

jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami  

i wydania nagród zwycięzcom oraz w zakresie niezbędnym do upublicznienia w prasie 

(Bieżące Informacje), na stronie internetowej Organizatora oraz mediach informacji  

o całym wydarzeniu, w tym przebiegu i wynikach konkursu.  

3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

 

X. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie dyni do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu, który zostanie udostępniony na stronie internetowej organizatora 

Konkursu.  

2. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich 

odbioru zwycięzcę. Podatek wynosi 10% od wartości nagrody brutto. Płatnikiem 

wskazanego powyżej podatku jest Organizator. Wyklucza się możliwość zamiany 

nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: niedoręczenie nagrody spowodowane 

nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych, 

niezbędnych do doręczenia nagrody.  

4. Nieodebranie nagrody w danym terminie nie zmienia praw organizatorów do 

dysponowania zdjęciami.  

5. Zmian w Regulaminie konkursu dokonują Organizatorzy i ogłaszają je na stronie 

internetowej Organizatora. Zmiany Regulaminu stają się wiążące z chwilą ich 

ogłoszenia, jednakże Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z dalszego udziału 

w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian Regulaminu. Jeżeli 

którekolwiek z oświadczeń uczestnika zawartych w Regulaminie konkursu okaże się 

nieprawdziwe, organizator uprawniony będzie do wykluczenia uczestnika z Konkursu 

oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody.  

6. W razie skierowania przeciw Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń osób trzecich 

związanych z naruszeniem praw autorskich bądź dóbr osobistych w wyniku korzystania 

z dyni zgłoszonej do Konkursu zgodnie z postanowieniami Konkursu uczestnik 

konkursu zobowiązany będzie zwolnić Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności, 

w tym w szczególności zaspokoić zasądzone lub ustalone w drodze ugody 



zadośćuczynienia i odszkodowania, a także pokryć wszelkie koszty sądowe i koszty 

zastępstwa procesowego.  

7. Decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem konkursu podejmują organizatorzy.  

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem konkursu stosuje się przepisy prawa 

polskiego. Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie 

przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  

 


