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REGULAMIN  

V EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  

NA NAJLEPSZY SERWIS MASZYN ROLNICZYCH  

„SERWIS NA MEDAL” 
 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń 

Rolniczych; 87-100 Toruń ul. Poznańska 118, 

e-mail: biuro@pigmiur.pl,  www.pigmiur.pl. 

  

 

PATRONAT MERYTORYCZNY     

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  

 

 

I. CELE KONKURSU 

1. Wyłonienie konkretnie zlokalizowanego, najlepszego zakładu serwisowego maszyn 

rolniczych w Polsce w roku 2017. 

2. Podkreślenie roli i znaczenia serwisu technicznego w eksploatacji maszyn rolniczych. 

3. Propagowanie usług serwisowych, jako ważnego obszaru działalności gospodarczej. 

4. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju zakładów serwisowych. 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W konkursie mogą brać udział zakłady prowadzące działalność gospodarczą w zakresie 

obsługi technicznej maszyn rolniczych i dysponujące do tego celu wydzielonymi i 

odpowiednio wyposażonymi stanowiskami. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i przekazanie Organizatorowi 

następujących dokumentów: 

1) arkusza zgłoszeniowego do konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu), 

2) ankiety konkursowej (załącznik nr 2 do Regulaminu), 

3) oświadczenia właściciela zakładu serwisowego lub osób upoważnionych do jego 

reprezentowania w sprawie wyrażenia zgody na udział w konkursie oraz zgody na 

przetwarzanie danych (załącznik nr 3 do Regulaminu).    

3. Pełną dokumentację należy złożyć osobiście w siedzibie Organizatora albo przesłać na jego 

adres w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie do dnia 15 maja 2017 r.. Zgłoszenia 

przesłane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. 

 

III. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo: 

1) w etapie pierwszym na podstawie przesłanej dokumentacji zostanie wyłoniona grupa 

pięciu finalistów,  

2) w etapie drugim nastąpi wizytacja Komisji Konkursowej w zakładach 

zakwalifikowanych do finału w celu przeprowadzenia: 

mailto:biuro@pigmiur.pl
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 weryfikacji informacji zawartych w dokumentach złożonych w pierwszym etapie 

przez finalistów, 

 dodatkowej ankiety, 

 testu teoretycznego przez wskazanego pracownika serwisu.  

Wizytacja odbędzie się nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 r..  

A. Pierwszy etap Konkursu  

2. Każda z odpowiedzi uczestników zawarta w wypełnionej ankiecie konkursowej oceniana 

będzie w skali 1 pkt lub 0 pkt.  

3. Do finału (drugiego etapu) zakwalifikowani zostaną uczestnicy, którzy złożyli kompletną 

dokumentację oraz uzyskali największą liczbę punktów. 

B. Drugi etap konkursu (finał)  

4. W przypadku stwierdzenia podczas weryfikacji, że odpowiedź zawarta w ankiecie 

konkursowej pierwszego etapu jest niezgodna z rzeczywistością, odjęty zostanie punkt 

przyznany w pierwszym etapie za taką odpowiedź.  

5. Dodatkowa ankieta obejmować będzie ocenę zagadnień z zakresu ilości i rodzaju 

wyposażenia, kwalifikacji pracowników serwisowych, ogólnych reguł obowiązujących w 

zakładzie serwisowym, w tym dotyczących bezpieczeństwa.  

6. Przyznanie przez Komisję Konkursową punktów dla poszczególnych zagadnień ankiety 

dodatkowej nastąpi po wizytacji uczestnika, w terminie ustalonym przez Komisję. 

Uczestnik otrzyma informację wyłącznie o ogólnej liczbie otrzymanych przez niego 

punktów. 

7. Test teoretyczny przeprowadzony będzie w wizytowanym zakładzie i rozwiązywany przez 

pracownika serwisu, którego wskaże uczestnik konkursu. Test zawiera 10 pytań 

jednokrotnego wyboru, głównie z zakresu napraw maszyn i pojazdów rolniczych. Po 

zakończeniu weryfikacji zakładów naprawczych sporządzona zostanie lista rankingowa 

wszystkich testów teoretycznych pracowników serwisu na podstawie, której Komisja 

Konkursowa przyzna dodatkowe: 5 punktów za pierwsze miejsce na liście rankingowej, 4 

punkty za drugie miejsce, 3 punkty za trzecie miejsce, 2 punkty za czwarte miejsce i 1 

punkt za miejsce piąte. 

8. Uczestnik zakwalifikowany do finału nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu 

klasyfikacji (dyskwalifikacja), jeżeli: 

1) uniemożliwi lub utrudni Komisji Konkursowej przeprowadzenie weryfikacji lub 

dodatkowej ankiety, 

2) na skutek dokonanej weryfikacji ankiety z pierwszego etapu odjęte zostaną punkty i 

suma punktów tej ankiety po odjęciu powodowałaby, że uczestnik ten nie 

zakwalifikowałby się do drugiego etapu (finału).  

9. W ramach drugiego etapu komisja konkursowa może również przeprowadzić oceny bez 

wiedzy zakładu serwisowego, np. telefonicznie lub poprzez fikcyjnego klienta.  

 

IV. KOMISJA KONKURSOWA 

Komisję Konkursową powołuje Organizator. 

 

 

V. SPOSÓB OCENY I NAGRODY 

1. Zwycięzcą Konkursu zostanie zakład, który uzyska największą łączną liczbę punktów w 

pierwszym i drugim etapie. Zakład otrzyma dodatkowe 2 punkty za udział, co najmniej 
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dwóch pracowników w V edycji konkursu MECHANIK NA MEDAL. Następne pozycje 

zajmą zakłady z kolejną największą łączną liczbą punktów.  

2. W przypadku równej ilości punktów Komisja Konkursowa przyzna równorzędne lokaty 

albo przeprowadzi dodatkową klasyfikację w oparciu o ankiety drugiego etapu. 

3. Nagrody: 

 1 miejsce – 15.000 PLN brutto, 

 2 miejsce – 10.000 PLN brutto, 

 3 miejsce – 5.000 PLN brutto. 

4. Zwycięzca konkursu będzie miał prawo posługiwania się w swojej działalności 

oznaczeniem zwycięzcy, zgodnie z wzorem opracowanym przez Organizatora.  

5. Organizator zastrzega możliwość innego podziału lub zwiększenia ogólnej puli nagród oraz 

możliwość dodatkowego przyznania wyróżnień.  

6. Uroczyste podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas XIX 

Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w dniach pomiędzy 22 a 24 września 

2017 r.. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do przeprowadzenia piątej edycji Konkursu w 2017 

r. 

2. Wyniki konkursu są ostateczne i wiążące, a od decyzji Komisji Konkursowej nie ma 

odwołań. 

3. Wyniki konkursu będą publikowane na stronie internetowej oraz w materiałach 

informacyjnych Organizatora, a także w prasie branżowej i w innych publikatorach.  

4. W przypadku stwierdzenia, iż informacje zawarte w dokumentach konkursowych są 

niezgodne z rzeczywistością Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania lub cofnięcie 

przyznanej nagrody. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

6. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z konkursem można kierować do Organizatora 

pocztą elektroniczną na adres biuro@pigmiur.pl.  

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, a także w sprawach jego interpretacji i 

wszelkich sprawach spornych decyduje ostatecznie Organizator Konkursu. 

8. Organizator  zastrzega prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn i bez ponoszenia z 

tego tytułu żadnych konsekwencji.  

 

 

 

 

 

mailto:biuro@pigmiur.pl

