
Regulamin Nagrody „Złoty Kłos” 2015 
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Organizatorem konkursu „Złoty Kłos” jest Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów 

i Techników Rolnictwa, w imieniu którego działa Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Czackiego 3/5, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000024607, REGON: 000671585, NIP: 526-00-01-128, zwanym w dalszej części 
Regulaminu „ZG SITR”. 

 
2. Sprawami organizacyjnymi w 2015 r. zajmuje się:  

Maria Politowicz-Ołdak z Biura ZG SITR,  
tel.: (22) 827-02-53, e-mail: sitr@sitr.pl  
ul. Czackiego 3/5, pok. 105,  
00-043 Warszawa 
nadzór merytoryczny nad organizacją sprawuje: 
Sekretarz ZG Magdalena Borowiec-Wieczorek,  
tel. 512 195 543, 
e-mail: magdalenaborowiec@op.pl 

 
3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem uchwalenia 

przez Zarząd Główny z mocą obowiązywania od rozpoczęcia Konkursu do czasu jego 
zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 

 
4. Konkurs odbywać się będzie do dnia 20.12.2015 r. 
 
5. Konkurs przeznaczony jest dla instytucji i osób fizycznych działających na rzecz polskiego 

rolnictwa. 
 
 
II. ZASADY KONKURSU 
 
1. Nagrodę SITR „Złoty Kłos" przyznaje Zarząd Główny Stowarzyszenia na wniosek Kapituły 

Nagrody. 
2. Kapitułę Nagrody powołuje Zarząd Główny SITR na okres jednego roku. 
3. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: dla osób fizycznych i dla instytucji. 
4. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać Oddziały SITR, a także wszyscy członkowie 

Stowarzyszenia. 
5. Nagrody przyznawane będą w następujących dziedzinach: 
 

1. Popularyzacja wiedzy technicznej i ekonomicznej na wsi,  
2.  Działalność edukacyjna w środowisku producentów rolnych i osób pracujących 

na rzecz rolnictwa,  
3. Integracja środowiska rolniczego i jego otoczenia wokół zagadnień postępu 

naukowo-technicznego,  
4. Działalność na rzecz zbliżenia polskiego rolnictwa do rolnictwa w państwach Unii 

Europejskiej,  
5. Działalność na rzecz podnoszenia poziomu zawodowego i etycznego, ochrony 

zawodu oraz uprawnień inżynierów i techników rolnictwa, 
6. Działania na rzecz edukacji i integracji środowiska rolniczego,  
7. Rozwiązywanie problemów bezrobocia, 
8. Osiągnięcie wysokiego poziomu jakości wytwarzanego produktu,  
9. Skuteczne wspieranie polskiej myśli technicznej, 
10. Działania w zakresie ekologii ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorczości 

na wsi oraz integracji z UE.  
11. Osiągnięcia na rzecz rozwiązywania problemów młodzieży na terenach 

popegeerowskich,  



12. Upowszechnianie wiedzy naukowo-technicznej w środowisku młodzieży wiejskiej,  
13. Wieloletnia i aktywna praca zawodowa i społeczna w Stowarzyszeniu. 

 
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku do 

siedziby SITR pocztą na adres: ZG SITR ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa z adnotacją 
„Konkurs – Złoty Kłos” 2015. 

 
7. Termin składania wniosków upływa 30.11.2015 roku, przy czym o dochowaniu terminu 

decyduje data stempla pocztowego. 
 
8. Wnioski niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane. 
 
9. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie Konkursu 

nastąpi w terminie do dnia 20.12.2015 r.  
 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia z uwagi na liczbę 

nadesłanych wniosków, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników, publikując stosowną 
informację na stronie internetowej SITR.  

 
11. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby i instytucje, których wnioski 

zostaną najwyżej ocenione przez Kapitułę. 
 
12. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.sitr.pl. 
 
13. Nagrodzone osoby i instytucje zostaną poinformowane o wynikach drogą mailową lub 

telefonicznie. 
 
III. NAGRODY 
 
1. Nagroda ma charakter honorowy, jej symbolicznym wymiarem jest rzeźba. 
 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o Zwycięzcach nagrody „Złoty 

Kłos” 2015 oraz osobach wyróżnionych na stronie internetowej www.sitr.pl, na co uczestnicy 
– przystępując do udziału w Konkursie – wyrażają zgodę. 

 
 
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Decyzje Zarządu Głównego oraz Kapituły Nagrody mają charakter ostateczny i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 
 
2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu. 


