
1. Regulamin określa warunki i zasady KOSZENIA  

I ZBIORU TRAWY (zwane dalej KZT), zorganizowanych 

przez: Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń 

Rolniczych („Organizator”). w Ułężu gm. Ryki na terenie 

Moto Park Ułęż (teren lotniska). 

2. Celem KZT jest koszenie i zbiór trawy oraz 

przygotowanie i publikacja materiałów w mediach 

społecznościowych.  

3. KZT będzie przebiegało w następujący sposób: 

1) Dzień 1: przyjazd maszyn na miejsce, montaż oraz 

ustawienia na polu prób, 

2) Dzień 2: nagranie wspólnej prezentacji KZT  oraz 

indywidulanych filmów produktowych. 

4. KZT odbędą się w dniu ustalonym przez Organizatora, 

który zostanie określony po uwzględnieniu  jakości trawy 

oraz korzystnej ze względu na jakość nagrań pogody. 

Planowany termin realizacji obejmuje dwa dni  

w tygodniu: 17 – 21 maja br.  

5. Uczestnikiem jest podmiot, który dostarczył 

Organizatorowi druk zgłoszenia udziału i którego udział 

został potwierdzony przez Organizatora. 

6. Organizator ma prawo odmówić potwierdzenia przyjęcia 

Zgłoszenia Uczestnika oraz nie wyrazić zgody na udział  

w KZT bez podania przyczyn.  

7. W związku z sytuacją związaną z Covid-19 wszyscy 

przebywający na terenie KZT muszą stosować się do 

aktualnie obowiązujących przepisów sanitarno-

epidemiologicznych oraz decyzji i poleceń Organizatora. 

8. Zabrania się samodzielnego nagrywania filmów  

i wykonywania zdjęć podczas koszenia i zbioru traw na 

lotnisku w Ułężu.    

9. Organizator zapewnia:  

1) organizację i przeprowadzenie pracy maszyn na 

terenie lotniska w Ułężu, 

2) nagranie filmów oraz zrobienie zdjęć przez 

profesjonalną agencję filmową, 

3) edycję i montaż nagranych materiałów, 

4) promocję filmów i zdjęć maszyn pracujących na 

terenie lotniska w Ułężu w sposób przez siebie 

ustalony, 

5) emisję gotowych materiałów w kanałach 

społecznościowych Organizatora, niezwłocznie po 

wykonaniu montażu, 

6) nagranie filmu produktowego wraz z wywiadem  

z przedstawicielem firmy, 

7) możliwość emisji materiałów w kanałach medialnych 

Uczestnika i jego partnerów. 

10. Osobę Prowadzącą KZT wyznacza Organizator.  

11. Każdy Uczestnik zobowiązany jest wyznaczyć własny, 

przeszkolony personel w ilości wystarczającej do obsługi 

prezentowanych przez niego maszyn. Personel musi 

przestrzegać zasad epidemiologicznych obowiązujących 

aktualnymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz 

decyzji i poleceń Prowadzącego w okresie 

przeprowadzania prezentacji. 

12. Pracami maszyn na polu kieruje Prowadzący, wydając 

wiążące polecenia Uczestnikom.  

13. Warunkiem zakwalifikowania maszyny do udziału  

w KZT jest terminowe wniesienie opłaty uczestnictwa 

zgodnie z fakturą proforma oraz dostarczenie opisu 

maszyny.  

14. Prowadzący sporządza harmonogram KZT  

określający:  

1) uczestników,  

2) miejsce pracy poszczególnych maszyn, 

3) kolejność pracy maszyn,  

4) przybliżony czas trwania poszczególnych działań.  

15. Harmonogram KZT oraz zasady ich przeprowadzenia 

zostaną przedstawione uczestnikom działań podczas 

spotkania organizacyjnego online minimum na 5 dni przed 

KZT oraz w dniu przeprowadzenia KZT.  

16. W przypadkach uzasadnionych organizacyjnie, 

harmonogram może być w całości lub części zmieniony 

decyzją Prowadzącego.  

17. W przypadku zmiany kolejności działań, Prowadzący 

informuje o tym uczestników z wyprzedzeniem 

umożliwiającym im przygotowanie się do prezentacji.  

18. KZT jest przeznaczone wyłącznie dla: kosiarek, 

zgrabiarek, przetrząsaczy, przyczep zbierających, pras 

zwijających, praso-owijarek, sieczkarni polowych. 

Maszynom może towarzyszyć sprzęt niezbędny 

technologicznie. Prezentacja innego rodzaju maszyn do 

zbioru zielonek jest możliwa wyłącznie za zgodą 

Organizatora.   

19. Prezentacja pracy sprzętu jest dozwolona wyłącznie  

w miejscu wyznaczonym przez Prowadzącego.   

20. Uczestnicy KZT mają do dyspozycji wyznaczone pole 

do regulacji i prób sprzętu obsiane trawą. Wjazd na to pole 

odbywa się tylko za zgodą Prowadzącego.  

21. Podczas prezentacji Prowadzący odczytuje  

opracowany autorsko tekst na podstawie opisu maszyny 

przygotowanego przez Uczestnika. Uczestnik przesyła 

opis według schematu:  

1) Nazwa, marka i typ maszyny,  

2) Uczestnik - pełna nazwa firmy, 

3) Podstawowe dane techniczne i eksploatacyjne 

maszyny (np. szerokość robocza lub szerokość 

podbieracza, pojemność skrzyni ładunkowej, średnica 

i szerokość bel, zalecana prędkość robocza, 

wydajność eksploatacyjna), 

4) Najważniejsze, oryginalne rozwiązania konstrukcyjne 

maszyny, wyróżniające ją od innych podobnych 

rozwiązań obecnych na rynku (określone  

w punktach). 

22. Uczestnik własnym staraniem i na własny koszt 

zapewnia ciągniki konieczne do prezentacji maszyn 

nieposiadających własnego napędu.  

23. Organizator nie zapewnia uczestnikom żadnych 

dodatkowych urządzeń, materiałów itp. rzeczy, 

niezbędnych im do dokonania koszenia.  

24. Uczestnik prezentacji zobowiązany jest zabezpieczyć 

przed uruchomieniem sprzęt pozostający w oczekiwaniu 

na przejazd.  

25. W przypadku naruszenia przez uczestnika prezentacji 

któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub 

też nie stosowania się do poleceń,  Prowadzący ma prawo 

wykluczenia Uczestnika z działań. W takim przypadku, 

Uczestnikowi nie będą przysługiwały jakiekolwiek 
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roszczenia wobec Organizatora, w szczególności 

roszczenie o zwrot uiszczonej opłaty.  

26. Uczestnik w przypadku chęci skorzystania z usług 

rozładunkowo-załadunkowych powinien zgłosić ten fakt 

Organizatorowi, a Organizator określi możliwości i koszty 

tej usługi.  

27. Uczestnik na zasadzie ryzyka ponosi 

odpowiedzialność za działania lub zaniechania własne 

oraz swojego personelu i pracowników oraz za wszelkie 

negatywne następstwa pracy jego sprzętu.  

28. W czasie trwania KZT wszystkich jego uczestników 

obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz 

zakaz przebywania na miejscu działań po spożyciu 

alkoholu. Na żądanie Organizatora uczestnicy zobowiązani 

są poddać badaniu na zawartość alkoholu w organizmie.   

29. W czasie trwania KZT wszelkie uwagi i wnioski 

dotyczące prezentacji uczestnicy kierują wyłącznie do 

Prowadzącego. W innym czasie uwagi i wnioski przyjmuje 

także Organizator KZT zgodnie z niniejszym 

Regulaminem.  

30. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia  

w przypadku:  

1) udziału jedynie w części KZT,  

2) rezygnacji z części świadczeń zapewnianych przez 

Organizatora.  

31. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 

jakiekolwiek mienie uczestników KZT uszkodzone lub 

utracone w szczególności w wyniku kradzieży lub 

zagubienia, jak również za szkody wyrządzone przez 

uczestników (w tym wynikające z naruszeń praw 

autorskich i pokrewnych).  

32.  Uczestnicy KZT zobowiązani są samodzielnie 

ubezpieczyć swoje mienie, w szczególności eksponowany 

i prezentowany sprzęt, oraz ubezpieczyć się od 

odpowiedzialności cywilnej.  

33.  Organizator ponosi odpowiedzialność za nie 

zapewnienie wszystkich świadczeń związanych z KZT  

tylko, jeżeli było to skutkiem jego winy umyślnej.  

34.  Wszelkie reklamacje Uczestnicy zobowiązani są 

zgłaszać Organizatorowi w czasie trwania KZT w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności lub poprzez wpisanie 

do księgi reklamacji znajdującej się u Organizatora. Po 

zakończeniu KZT żadne reklamacje nie będą 

uwzględniane chyba, że w trakcie trwania działań 

zgłoszenie reklamacji nie było możliwe.  

35.  W uzasadnionych wypadkach Organizator zastrzega 

sobie prawo odwołania, skrócenia, zmiany terminu  

i miejsca KZT, a także ograniczenia jej zakresu bez prawa 

do odszkodowania.  

36.  W sporach pomiędzy uczestnikami KZT  

a Organizatorem występować będzie Polska Izba 

Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych a spory 

rozstrzygać będą sądy właściwe dla jej siedziby. Prawem 

obowiązującym jest prawo polskie.   

  

 


