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R E G U L A M I N  K O N K U R S U „ W Y Z W A N I E  C E M O S ” Z  D N I A  1 1  
M A R C A  2 0 2 1  

 

I .  P O S T A N O W I E N I A  O G Ó L N E  

1. Organizatorem konkursu „Wyzwanie CEMOS”, (dalej: „Konkurs”) jest CLAAS 
Polska sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie, ul. Świerkowa 7, 64-320 Buk, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań 
- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
KRS 0000342639, posiadającą numer NIP: 7010203369, REGON: 142053489, 
kapitał zakładowy: PLN 5.000.000, (dalej: „Organizator”). 

2. Konkurs odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, (dalej „Regulamin”). 

3. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 10 marca 
2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Organizator może ogłosić informację, o jego 
wcześniejszym zakończeniu. 

4. Konkurs jest dwuetapowy, ma charakter otwarty oraz edukacyjny, którego celem 
jest rozpowszechnianie wiedzy na temat działania innowacyjnego systemu 
CEMOS marki CLAAS dostępnego w ciągnikach CLAAS oraz zwrócenie uwagi na 
parametry, jakie powinno się ustawiać w ciągnikach, aby uzyskać optymalne 
rezultaty ich pracy. 

5. Bliższe informacje dotyczące harmonogramu oraz przebiegu Konkursu można 
znaleźć na stronie internetowej Konkursu 
(https://www.claas.pl/aktualnosci/prad/wyzwanie-cemos), w korespondencji 
otrzymanej od Organizatora, jak również w mediach społecznościowych, w prasie 
branżowej i specjalistycznej. Informacje te mają charakter pomocniczy i nie 
stanowią części, ani uzupełnienia Regulaminu. Organizator oświadcza, 
że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, 
administrowany, ani organizowany przez prasę lub media społecznościowe, w 
których umieszczono informacje o Konkursie. 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 
wzajemnym lub loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną 
inną formą gry hazardowej, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 
grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega 
zatwierdzeniu w trybie w niej przewidzianym. 

 

II. D E F I N I C J E  I  W A R U N K I  U D Z I A Ł U  W  K O N K U R S I E  

1. „Formularz zgłoszeniowy” – dokument elektroniczny, który ma na celu 
zadeklarowanie chęci uczestnictwa w Konkursie oraz udzielenie odpowiedzi na 
pytania Organizatora dotyczące ciągników, który winien zostać wypełniony 
i przesłany przez Uczestnika za pomocą strony internetowej 
https://www.claas.pl/aktualnosci/prad/wyzwanie-cemos. 

2. „Uczestnik” –  

a) pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zarobkową działalność rolniczą, w zakresie produkcji roślinnej, 
zwierzęcej, sadowniczej lub usługowej, posiadająca ważne prawo 
jazdy kategorii T; lub  

b) osoba o której mowa w lit. a) może być reprezentowana przez 
uprawnionego reprezentanta, pracownika lub członka jej najbliższej 
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rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, teściowie), 
posiadającego ważne prawo jazdy kategorii T, (przez członków rodziny 
rozumie się krewnych i powinowatych do 2 stopnia oraz osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia); lub 

c) osoba prawna, prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zarobkową działalność rolniczą, w zakresie produkcji roślinnej, 
zwierzęcej, sadowniczej lub usługowej; reprezentowana przez 
reprezentanta, posiadającego ważne prawo jazdy kategorii T; 

który / która zadeklaruje udział w Konkursie, zgodnie z warunkami 
Regulaminu oraz prawidłowo wypełni i prześle Formularz zgłoszeniowy 
do dnia 5 kwietnia 2021 r. do godziny 23:59 czasu polskiego.  

3. „Laureat” – uczestnik będący zwycięzcą Etapu I Konkursu, który zostanie 
zakwalifikowany do Etapu II Konkursu. 

4. „Zwycięzca” – Laureat, zwycięzca I miejsca w Etapie II Konkursu. 

5. Postanowienia Regulaminu dotyczące praw i obowiązków Uczestnika, stosuje się 
odpowiednio do upoważnionego reprezentanta Uczestnika, w szczególności te 
zawarte w pkt. VIII Regulaminu. 

 

I I I .  U C Z E S T N I C Y  K O N K U R S U  I  W Y Ł Ą C Z E N I A  

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

2. Wypełniając i przesyłając Formularz Zgłoszeniowy, Uczestnik potwierdza i 
oświadcza, że odpowiedzi na pytania w nim zawarte:  

a) stworzył samodzielnie; oraz 

b) posiada wszelkie prawa (w tym prawa autorskie) do ich treści; oraz 

c) nie naruszają jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych Organizatora lub osób 
trzecich; oraz 

d) nie zawierają słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści 
pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, 
etnicznym, religijnym, lub dyskryminujących; oraz 

e) są zgodne z dobrymi obyczajami. 

3. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika - odpowiedzi nie spełniających 
warunków opisanych w pkt III.2 Regulaminu, Uczestnik będzie obowiązany do 
naprawienia szkody, jaką wyrządził Organizatorowi lub osobom trzecim z tym 
związanej. 

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja i przestrzeganie niniejszego 
Regulaminu.  

5. W przypadku, Uczestnika będącego Laureatem Konkursu konieczne będzie także 
wyrażenie zgody na wykorzystanie jego wizerunku i głosu w nagraniach 
audiowizualnych, sporządzonych podczas Etapu II Konkursu (stosowne zgody 
zostały zawarte w Formularzu zgłoszeniowym, pkt VIII Regulaminu oraz 
Załączniku nr 8 do Regulaminu). Brak wyrażenia zgody przez Laureata na 
wykorzystanie jego głosu i wizerunku przed przystąpieniem do Etapu II jest 
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Organizator zwróci się o 
wyrażenie stosownej zgody tylko w stosunku do Uczestników, którzy zostali 
zakwalifikowani do Etapu II Konkursu (Laureatów Konkursu). 
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6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, dealerów 
Organizatora, a także małżonkowie i członkowie rodzin wymienionych osób. Przez 
członków rodziny rozumie się krewnych i powinowatych do 2 stopnia oraz osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia. 

7. Uczestnik będący pracownikiem lub reprezentantem osoby prawnej, o których 
mowa w pkt II.2 b) i c) Regulaminu, w celu wzięcia udziału w Konkursie, na żądanie 
Organizatora winien przedstawić Organizatorowi pisemne upoważnienie 
pracodawcy lub osoby, którą reprezentuje, zawierające zgodę tej osoby / tego 
podmiotu na jego udział w Konkursie wraz z pisemną akceptacją Regulaminu, 
wyrażoną przez ten podmiot / osobę. W takiej sytuacji, nagrody o których mowa w 
pkt VI Regulaminu, zostaną przyznane na rzecz tejże osoby / podmiotu. 
Organizator zwróci się o przedstawienie stosownego upoważnienia tylko w 
stosunku do Uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do Etapu II Konkursu 
(Laureatów Konkursu). 

8. Zgłoszenia niezgodne z postanowieniami Regulaminu nie będą brane pod uwagę. 

 

I V .  P R Z E B I E G  K O N K U R S U  

1. W Etapie I Konkursu, Uczestnicy wypełniają Formularz zgłoszeniowy, który 
jednocześnie zawiera pytania konkursowe dotyczące ciągników CEMOS. 

2. Jeden Uczestnik może zgłosić i wysłać tylko jeden Formularz zgłoszeniowy. Jeśli 
ten sam Uczestnik zgłosi więcej niż jeden Formularz zgłoszeniowy, Organizator 
weźmie pod uwagę tylko pierwsze dokonane zgłoszenie, które wpłynie na serwer 
Organizatora. Poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego, Uczestnik 
potwierdza akceptację niniejszego Regulaminu, w szczególności wyraża 
gotowość na wyrażenie zgody na wykorzystanie jego wizerunku i nagrań 
sporządzonych podczas Etapu II Konkursu, o ile zostanie jego Laureatem. 

3. Ocenę nadesłanych zgłoszeń w Etapie I przeprowadza Kapituła Konkursu. 
W skład Kapituły Konkursu wchodzą 4 osoby, wskazane przez Organizatora (dalej 
jako „Kapituła Konkursu”). 

4. Do Etapu II Konkursu zostanie zakwalifikowanych trzech Uczestników, 
których treści odpowiedzi, Kapituła Konkursu uzna za najbardziej 
wyczerpujące, kreatywne, oryginalne i nietuzinkowe. Każdy z członków 
Kapituły Konkursu oceni nadesłane Formularze zgłoszeniowe samodzielnie, 
przyznając im punktacje od 1 do 6 punktów, zgodnie z protokołem ocen, 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Następnie z poszczególnych ocen 
zostanie wyciągnięta średnia arytmetyczna, a uzyskany wynik będzie tym 
ostatecznym uzyskanym przez danego Uczestnika. W przypadku, uzyskania 
równej liczby punktów przez różnych Uczestników, Kapituła Konkursu wyłoni 
w drodze dyskusji najlepsze trzy zgłoszenia. 

5. Organizator ogłosi wyniki Konkursu w dniu 7 kwietnia 2021 r. na stronie 
https://www.claas.pl/aktualnosci/prad/wyzwanie-cemos i skontaktuje się 
z Laureatami drogą e-mailową oraz telefoniczną.  

6. Jeżeli dany Uczestnik, pomimo zakwalifikowania go do Etapu II, podejmie decyzję 
o rezygnacji z udziału w Konkursie z jakiejkolwiek przyczyny lub Organizatorowi 
nie uda się skontaktować z danym Laureatem, Organizator wykluczy takiego 
Uczestnika z dalszego udziału i będzie mógł podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do 
Etapu II, kolejnego Uczestnika, którego zgłoszenie uzyskało najwyższą ocenę, 
spośród zgłoszeń tych Uczestników, którzy pierwotnie nie uzyskali kwalifikacji do 
Etapu II. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Kapituła Konkursu zastrzega 
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sobie prawo do zakwalifikowania do Etapu II Konkursu, więcej niż trzech 
Uczestników. 

7. Etap II Konkursu odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2021 r. na polu 
zlokalizowanym w województwie wielkopolskim w powiecie grodziskim w 
promieniu około 60 km od siedziby Organizatora, dokładna lokalizacja zostanie 
podana przez Organizatora z pięciodniowym wyprzedzeniem. 

8. Koszty podróży i ewentualnego noclegu pokrywają Laureaci. 

9. Etap II będzie polegać na podjęciu wyzwania z systemem CEMOS, przez co 
należy rozumieć, w szczególności: wykonywanie jazd testowych ciągnikiem, 
wg. ustawień zaproponowanych przez z każdego z Uczestników oraz dojazd 
do pola testowego wraz z pracownikiem/przedstawicielem Organizatora. Każdy z 
Uczestników będzie wykonywał przejazd próbny do pełnego ustawienia ciągnika 
CLAAS AXION 960 z maszyną towarzyszącą Horsch, a następnie wykona 
przejazdy mierzalne bez możliwości zmian ustawień zestawu podczas pracy. 
Pozostali Uczestnicy, podczas wykonywania przejazdów testowych 
wykonywanych przez danego Uczestnika, będą przebywać na terenie 
Organizatora, czyli Akademii CLAAS Polska (zlokalizowanej przy ul. Świerkowej 7, 
Niepruszewo, 64-320 Buk). Szczegółowy harmonogram Etapu II (plan dnia) został 
zawarty w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 

10. Po przejazdach wszystkich Uczestników, Kapituła Konkursu oceni: jakość i 
szybkość przejazdów  i wykonanych zadań, (w szczególności efekty i porównanie 
pracy ciągnika z włączonym system CEMOS oraz z wyłączonym systemem 
CEMOS, a także zużycie paliwa). 

11. Na podstawie tych danych oraz sposobu wykonanych wyzwań/zadań, Kapituła 
Konkursu wyłoni Zwycięzcę Etapu II Konkursu. 

 

V .  K O N K U R S  A  S I Ł A  W Y Ż S Z A  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty Konkursu ze względu na 
siłę wyższą, w szczególności trudne warunki pogodowe (np. intensywne 
opady) oraz inne czynniki niezależne od Organizatora. Organizator dołoży 
uzasadnionych starań, aby zapewnić planową realizację Konkursu, pod 
warunkiem, że w świetle zagrożenia epidemiologicznego, tj. pandemii COVID-19 / 
SARS-CoV-2, rząd lub inne instytucje administracji państwowej nie zakażą 
przemieszczania się lub nie wprowadzą innych obostrzeń, które znacząco utrudnią 
lub uniemożliwią realizację Konkursu. 

2. W zakresie, w jakim na realizację warunków niniejszego Konkursu może wpłynąć 
zagrożenie epidemiologiczne (w szczególności pandemia COVID-19 / SARS-CoV-
2), Organizator oraz Uczestnicy podejmą uzasadnione środki, w celu ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa, zarówno samych Uczestników, jak i przedstawicieli i 
pracowników Organizatora. Uczestnicy zapewniają, że będą stosować się do 
odpowiednich instrukcji Organizatora i wspólnie z nim będą współdziałać, w celu 
wypracowania takiego modelu przeprowadzania Konkursu (w szczególności Etapu 
II), aby zminimalizować zagrożenie epidemiologiczne i zapewnić wspólne 
bezpieczeństwo Uczestnikom i przedstawicielom Organizatora, co może się 
wiązać z ewentualnymi zmianami terminu przeprowadzenia Etapu II Konkursu lub 
jego lokalizacji. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, Laureaci 
zakwalifikowani do Etapu II Konkursu powinni wziąć w nim udział bez osób 
towarzyszących i publiczności. 

3. Laureat Etapu I Konkursu może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Etapie II 
Konkursu, w tym ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, o czym winien 
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poinformować Organizatora niezwłocznie. W takiej sytuacji, Uczestnikowi 
nie będzie przysługiwać jakakolwiek rekompensata lub inne roszczenie względem 
Organizatora, a Organizator wyłoni innego Uczestnika, zgodnie z pkt IV.6. 

 

V I .  O G Ł O S Z E N I E  W Y N I K Ó W  I  N A G R O D Y   

1. Organizator ogłosi ustnie wyniki Etapu II Konkursu w dniu zakończenia 
Etapu II oraz pisemnie na stronie: 
https://www.claas.pl/aktualnosci/prad/wyzwanie-cemos.  

2. Nagrodami w konkursie są: 

a) Za zajęcie I miejsca: 

aa) zestaw gadżetów i ubrań z logo CLAAS o wartości rynkowej 
1554,03 zł, szczegółowy wykaz zestawu zawiera Załącznik nr 4 
do Regulaminu; 

bb) nieodpłatne oddanie do używania ciągnika CLAAS (dostępne 
konfiguracje ciągników, znajdują się w Załączniku 5 do Regulaminu), 
o parametrach użytkowych dopasowanych do profilu i wielkości 
gospodarstwa/działalności Zwycięzcy, do wykorzystania w wymiarze 
50 motogodzin pracy ciągnika (które muszą zostać wykorzystane 
w okresie jednego tygodnia od dnia oddania ciągnika do używania, 
przypadającym w terminie od dnia 15 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 
2021 r.). Dokładny okres korzystania z nagrody zostanie ustalony 
pomiędzy Zwycięzcą, a Organizatorem. Organizator pokryje koszt 
transportu ww. ciągnika do/z gospodarstwa Zwycięzcy. 
Przez motogodzinę należy rozumieć jednostkę czasu pracy ciągnika, 
obliczaną przy uwzględnieniu rzeczywistego czasu pracy oraz obrotów 
silnika. Przekazany ciągnik będzie wyposażony w licznik motogodzin. 
Dla celów ustalenia ilości wykorzystanych motogodzin, rozstrzygające 
będą wskazania tego licznika; 

cc) dodatkową nagrodę pieniężną, przeznaczoną na zapłatę podatku 
dochodowego: 

(i) Zwycięzcy będącemu osobą fizyczną lub rolnikiem ryczałtowym 
przyznana zostanie nagroda pieniężna w wysokości 11,11% 
wartości ww. otrzymanych nagród. Kwota ta nie podlega wpłacie 
na rzecz Laureata, lecz przeznaczona jest do zapłaty należnego  
podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego 
wygrywające osoby  („ubruttowienie nagrody”), zgodnie z ustawą 
z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. 2020.1426 t.j.). Organizator jest odpowiedzialny za pobór 
i odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego 
zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody w 
wysokości 10%;  

(ii) Zwycięzca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany 
jest zastosować zasady opodatkowania na zasadach ogólnych z 
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.  

b) Za zajecie II miejsca - zestaw gadżetów i ubrań z logo CLAAS, o 
wartości rynkowej 1554,03 zł, szczegółowy wykaz zestawu zawiera 
Załącznik nr 4 do Regulaminu. 
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c) Za zajęcie III miejsca – zestaw gadżetów i ubrań z logo CLAAS, o 
wartości rynkowej 1554,03 zł, szczegółowy wykaz zestawu zawiera 
Załącznik nr 4 do Regulaminu. 

3. Organizator przekaże Zwycięzcy Etapu II, oświadczenie, którego wzór znajduje się 
w Załączniku nr 3 do Regulaminu na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego 
z tytułu wygranej. Zwycięzca dostarczy do Organizatora wypełnione i podpisane 
oświadczenie, z tytułu otrzymania nagrody w ciągu 7 dni od otrzymania formularza 
od Organizatora. 

4. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcy przez Organizatora, który jako podmiot 
wydający nagrodę, będzie w świetle przepisów prawa, płatnikiem zryczałtowanego 
podatku dochodowego od wygranej w konkursie, uzyskanej przez Zwycięzcę, w 
związku z tym, Organizator potrąci kwotę należnego podatku dochodowego z ww. 
dodatkowej nagrody pieniężnej. Obowiązek odprowadzenia kwoty podatku 
dochodowego do właściwego urzędu skarbowego, obciąża zatem Organizatora. 

5. Wartość nagrody, o której mowa w pkt VI 2 a) lit bb) jest obliczana, jako iloczyn 
liczby przyznanych motogodzin oraz stawki najmu danego modelu ciągnika. Lista 
dostępnych maszyn, których użyczenie może być nagrodą w Konkursie, znajduje 
się w Załączniku nr 5 do Regulaminu i nie jest możliwe wypłacenie równowartości 
pieniężnej motogodzin. 

6. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy 
i Laureatów przed momentem wydawania nagród oraz przystępowania przez nich 
do Etapu II Konkursu, w szczególności posiadania przez nich ważnego prawa 
jazdy typu T. W tym otrzymania pisemnego potwierdzenia, że wyrażają oni zgodę 
na rozpowszechnianie ich wizerunku i głosu oraz przetwarzanie ich danych 
osobowych, w zakresie wskazanym w pkt VIII Regulaminu (wzór stosownej zgody 
został zawarty w Załączniku nr 8 do Regulaminu). Organizator może zwrócić się 
do Laureatów o dostarczenie tych dokumentów drogą pocztową przed II Etapem 
Konkursu. 

 

V I I .  W Y D A N I E  N A G R Ó D  

1 .  Przekazanie Laureatom nagród, o których mowa w Załączniku nr 4 
do Regulaminu, odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 12 kwietnia 
2021 r. po zakończeniu Etapu II. 

2 .  Przekazanie nagrody, o której mowa w pkt VI 2 a) lit bb) odbędzie się po uprzednim 
kontakcie telefonicznym Organizatora ze Zwycięzcą oraz ustaleniu terminu 
korzystania z ciągnika CLAAS, mocy ciągnika CLAAS, która zostanie 
dostosowana do profilu gospodarstwa rolnego Zwycięzcy. 

3 .  Prawo do wykorzystania nagrody może być, na wniosek Zwycięzcy i po uzyskaniu 
uznaniowej zgody Organizatora, przeniesione na inną, wskazaną przez Zwycięzcę 
i powiązaną z nim rodzinnie lub biznesowo, osobę fizyczną, prowadzącą 
działalność rolniczą (dalej jako „Beneficjent”). W takim wypadku, odpowiednie 
postanowienia tego Regulaminu będą odnosić się także do Beneficjenta, 
w szczególności obowiązek zawarcia umowy użyczenia ciągnika. 

4 .  Przed wydaniem ciągnika, Zwycięzca lub Beneficjent nagrody zobowiązani są 
podpisać umowę użyczenia, określającą termin, okres udostępnienia oraz warunki 
korzystania z ciągnika, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu.  

5. Zwycięzca lub Beneficjent nagrody zobowiązani są korzystać z udostępnionego 
ciągnika z uwzględnieniem następujących założeń: 
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a) ciągnik powinien być wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, 
tj. przy pracach w gospodarstwie rolnym Zwycięzcy/Beneficjenta; inny 
sposób korzystania z ciągnika wymaga uprzedniej, pisemnej zgody 
Organizatora; 

b) ciągnik powinien być eksploatowany w sposób zgodny z zaleceniami 
producenta lub importera, w tym z wykorzystaniem odpowiednich materiałów 
eksploatacyjnych (w tym tych dotyczących paliwa i oleju); 

c) w przypadku wystąpienia awarii lub usterki wymagającej naprawy, należy 
zaprzestać używania ciągnika oraz powiadomić niezwłocznie Organizatora. 

6. Zwycięzca lub Beneficjent Nagrody nie mogą udostępniać ciągnika do używania 
osobie trzeciej, a w przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu, 
odpowiadają za działania i zaniechania tej osoby jak za swoje własne. 

7. Po wykorzystaniu dostępnego limitu motogodzin, Zwycięzca lub Beneficjent 
nagrody obowiązani są niezwłocznie powiadomić Organizatora o gotowości 
do zwrotu ciągnika. Ciągnik podlega zwrotowi w stanie niepogorszonym, 
z uwzględnieniem zwykłego zużycia wynikającego z dopuszczonej liczby 
motogodzin. 

8. W przypadku przekroczenia dopuszczonej liczby motogodzin, Zwycięzca lub 
Beneficjent nagrody zobowiązani będą do zapłaty wynagrodzenia 
za wykorzystane ponad przyznany limit motogodziny, według stawek 
określonych w Załączniku nr 6 do Regulaminu.  

9. Organizator jest uprawniony do odwołania nagrody i zażądania zwrotu ciągnika, 
bez wyznaczania Zwycięzcy lub Beneficjentowi terminu dodatkowego, 
w przypadku naruszenia przez nich zasad korzystania z ciągnika, określonych 
w niniejszym Regulaminie lub przepisach prawa oraz w innych przypadkach, 
w których zachowanie Zwycięzcy lub Beneficjenta nagrody grozi uszkodzeniem 
lub utratą użyczonego ciągnika. 

 

V I I I .  Z G O D A  N A  W Y K O R Z Y S T A N I E  W I Z E R U N K U  I  O C H R O N A  
D A N Y C H  O S O B O W Y C H  

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Organizator 
i można się z nim skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: 
daneosobowe@claas.com.  

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 
udziału w Konkursie. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane: 

a) w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz komunikacji wyników 
Konkursu w mediach;  

b) w celach podatkowych (dotyczy Laureatów), jeżeli występują obowiązki 
podatkowe; 

c) w celach promocyjnych, reklamowych, marketingowych, 
przeglądowych i kronikarskich (w tym zakresie dotyczy to tylko 
Uczestników będących Laureatami zakwalifikowanymi do Etapu II).  
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5. Uczestnikom Konkursu, którzy podadzą dane osobowe, przysługuje prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 
przysługuje im prawo do: 

a) sprostowania danych; 

b) usunięcia danych; 

c) ograniczenia przetwarzania danych; 

d) przenoszenia danych;  

e) wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych; 

f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.  

6. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:  

a) imię i nazwisko; 

b) adres e-mail; 

c) numer telefonu; 

d) datę urodzenia; 

e) dane pracodawcy lub reprezentowanego podmiotu (o ile dotyczy – tylko w 
odniesieniu do osób będących reprezentantami innych osób prawnych lub 
fizycznych). 

7. Ponadto, Organizator będzie zbierał od Laureatów zakwalifikowanych do Etapu II 
następujące dane:  

a) adres zamieszkania i do korespondencji;  

b) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL); 

c) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego; 

d) dane pracodawcy lub reprezentowanego podmiotu (o ile dotyczy – tylko w 
odniesieniu do osób będących reprezentantami innych osób prawnych lub 
fizycznych). 

8. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz 
wizerunku, w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu, o ile 
zostanie jego Laureatem. Dane osobowe Laureatów Konkursu w postaci imienia i 
nazwiska oraz wizerunku i głosu zostaną udostępnione na stronie internetowej 
Konkursu, w mediach społecznościowych, publikacjach specjalistycznych. Wzór 
zgody na wykorzystanie wizerunku i głosu Laureata stanowi Załącznik nr 8 do 
Regulaminu. 

9. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Organizator 
stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie 
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia danych 
osobowych Uczestników. 

10. Uczestnik, który chce przystąpić do Konkursu zobowiązany jest: 

a) zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i go zaakceptować składając 
oświadczenie o następującej treści: „Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się 
z treścią Regulaminu Konkursu „Wyzwanie CEMOS” i akceptuję jego treść.” 

b) wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu 
przeprowadzenia Konkursu o następującej treści: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 
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(Organizatora) CLAAS Polska sp. z o.o. w celu przeprowadzenia Konkursu 
„Wyzwanie CEMOS”, w tym gotowość do wyrażenia zgody na 
rozpowszechnianie mojego wizerunku i głosu utrwalonego podczas Etapu II 
Konkursu (o ile zostanę Laureatem Konkursu). Zapoznałem(-am) się z 
treścią klauzuli informacyjnej w Regulaminie Konkursu, w tym z informacją o 
celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do 
treści swoich danych i prawie ich poprawiania, a także wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. Przyjmuję do wiadomości, że niniejszą zgodę mogę 
wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z CLAAS Polska sp. z o.o. 
pod adresem daneosobowe@claas.com lub pocztą na adres - Niepruszewo, 
ul Świerkowa 7, 64-320 Buk z dopiskiem „Wyzwanie CEMOS”. Przy czym, 
cofnięcie zgody jest równoważne z rezygnacją z udziału w Konkursie.” 

 

I X .  Z A S A D Y  R E K L A M A C J I  

1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące spraw związanych z Konkursem należy 
przesyłać na adres poczty elektronicznej Organizatora 
wyzwanie.cemos@claas.com wraz z oznaczeniem nazwy Konkursu, opisem 
zastrzeżenia oraz oczekiwaniami dotyczącymi sposobu jej rozstrzygnięcia przez 
Organizatora, w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia wyników Etapu I oraz Etapu II 
Konkursu. Reklamacje złożone po upływie powyższych terminów zostaną 
pozostawione bez rozpoznania. 

2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania i udzieli 
odpowiedzi w formie elektronicznej.  

 

X .  P O S T A N O W I E N I A  K O Ń C O W E  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, 
w szczególności do zmiany terminów poszczególnych Etapów Konkursu. Zmiany 
wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej Konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe w związku 
z problemami technicznymi, związanymi z przesyłaniem Formularzy 
zgłoszeniowych i wynikających z nich opóźnień. 

3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Kapituła Konkursu ma 
prawo jego wykluczenia z Konkursu na każdym etapie Konkursu. 

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa 
polskiego. 

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych  
z Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Organizatora. 

6. Zasady Konkursu dostępne są na stronie internetowej 
https://www.claas.pl/aktualnosci/prad/wyzwanie-cemos.  

7. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich 
warunków Regulaminu. 

mailto:wyzwanie.cemos@claas.com
https://www.claas.pl/aktualnosci/prad/wyzwaniecemos
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu “Wyzwanie CEMOS” 

 

Wzór protokołu oceny Uczestników 

 

 

Członek 
komisji 
konkursowej 1 

Członek 
komisji 
konkursowej 2 

Członek 
komisji 
konkursowej 3 

Członek 
komisji 
konkursowej 4 

Średnia ocena 
Członek 1 – 
Członek 4  

Uczestnik 1 Ocena 1-6 Ocena 1-6 Ocena 1-6 Ocena 1-6   

Uczestnik 2 Ocena 1-6  Ocena 1-6 Ocena 1-6 Ocena 1-6   

Uczestnik 3 Ocena 1-6 Ocena 1-6 Ocena 1-6 Ocena 1-6   

Uczestnik [n] Ocena 1-6 Ocena 1-6 Ocena 1-6 Ocena 1-6   
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu “Wyzwanie CEMOS” 

 

Harmonogram Etapu II Konkursu „Wyzwanie CEMOS”: 

 

1. Przyjazd do Akademii CLAAS Polska Uczestników Konkursu „Wyzwania CEMOS”: 
ul. Świerkowa 7, Niepruszewo 64-320 Buk. 

2. Powitanie Uczestników oraz prezentacja wprowadzająca, wykonywana przez 
Organizatora – przedstawienie harmonogramu testów oraz przedstawienie 
szczegółowych zasad „Wyzwania CEMOS”. Nagrywanie wywiadów przed 
wykonaniem testów. 

3. Wykonywanie jazd testowych, wg ustawień wskazanych przez każdego 
z Uczestników po kolei, dojazd do pola testowego wraz z przedstawicielem 
Organizatora. Każdy z Uczestników będzie wykonywał przejazd próbny do 
pełnego ustawienia ciągnika CLAAS AXION 960 z maszyną towarzyszącą Horsch, 
a następnie wykona przejazdy mierzalne bez możliwości zmian ustawień zestawu 
podczas pracy (szacowany czas przejazdu jednego Uczestnika wyniesie około 40 
min). Pozostali Uczestnicy, podczas wykonywania przejazdów testowych 
wykonywanych przez jednego Uczestnika, będą przebywać na terenie Akademii 
CLAAS Polska. 

4. Zakończenie jazd testowych każdego z Uczestników, przerwa obiadowa w 
Akademii CLAAS Polska. 

5. Prezentacja zastosowania systemu CEMOS dla ciągników w Akademii CLAAS 
Polska. Po przeszkoleniu wyjazd wszystkich Uczestników na pole testowe. 
Po przejazdach, ocena jakościowa pracy oraz wywiad dotyczący wrażeń po 
wykonaniu wszystkich przejazdów – porównanie pracy ciągnika z włączonym 
system CEMOS oraz z wyłączonym systemem CEMOS. 

6. Zakończenie pracy na polu testowym, powrót do Akademii CLAAS Polska. 

7. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie „Wyzwania CEMOS”. 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu “Wyzwanie CEMOS” 

Oświadczenie na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego z tytuły nagrody wygranej w 
Konkursie „Wyzwanie CEMOS” 

 

Ja 

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

Imię i nazwisko 

 

zamieszkały w 

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

Adres zamieszkania 

 

jestem  osobą fizyczną / rolnikiem ryczałtowym / osobą prowadzącą działalność 
(proszę podkreślić odpowiednie) 

 

Mój identyfikator podatkowy PESEL / NIP 

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

Nazwa urzędu skarbowego 

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

Nagroda wygrana w konkursie „Wyzwania CEMOS”, 

to 

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

o wartości 

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

będzie wykorzystywana do celów:   prowadzenia działalności rolniczej / prywatnych 
       (proszę podkreślić odpowiednie) 

 

Data i podpis Laureata 

 ........................................................................  
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Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu “Wyzwanie CEMOS” 

 

Wykaz nagród przyznawanych Laureatom, którzy zajęli miejsce I, II, III: 

 Kurtka robocza CLAAS 

 Spodnie robocze CLAAS 

 Koszula robocza CLAAS 

 Koszulka CLAAS 

 Rękawice CLAAS 

 Bluza CLAAS 

 Model CLAAS 

 Kubek Termiczny CLAAS 

 Buty CLAAS  

 Kurtka CLAAS 

 Sweter CLAAS 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu “Wyzwanie CEMOS” 

 

Ciągniki, które podlegają udostępnieniu / użyczeniu 

 

Konfiguracja maszyny CLAAS ARION 660 : A9700216 

Klucz Oznaczenie 

Typ homologacji 746H 746H 

Numer maszyny A9700216 A9700216 

Numer seryjny 

Przekładnia BDV AM A9X EQ20 00065 

Kabina K07 4 POTEAUX, 50007058-0106200237 

Silnik MOTEUR A97 6068 CD6068U129832 

Oś tylna GPA23 L030510 

Oś przednia PONT AVANT SUSP SC-ITA-300617 

Typ/ podtyp 

A97 ARION 660-610 CMATIC Stage V 

TD_102_9781 600/60 R30 Michelin Xeobib / felga stała 

TD_102_9781 600/60 R30 Michelin Xeobib / felga stała 

TD_103_95Y1 710/60 R42 Michelin Xeobib VF / felga stała 

TD_103_95Y1 710/60 R42 Michelin Xeobib VF / felga stała 

TD_105_5788 5788_21423870/4123 

TD_514_0004 0004_A.pilot ou D.Dy pont M50 

TD_515_0003 0003_Pont avant susp N4 

TD_522_0000 0000_Sans Faisceau 522/0010 

TD_523_0002 0002_frein. pneu pour 151KW 

TD_527_0001 0001_A.pilot+Siège méca/Sears 

TD_529_0001 0001_cabine 4pot sans EV lat 

TD_539_0001 0001_Powerbeyond ET Ppress AV 

TD_549_0004 0004_Rel Av & Ct Pos-Pont Sus 

TD_567_0004 0004_Pdf av N4 

TD_571_0001 0001_siège SEARS + N4 

TD_573_0001 0001_Siège tissu + N4 

TD_577_0003 0003_Sans pré-eq.chargeur N4 

TD_579_0030 0030_Electropilot N4 

TD_581_0003 0003_Tube et rail cab 4poteaux 

TD_585_0002 0002_Terminal + rail 

TD_591_0002 0002_NON compatibles avec char 
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TD_619_0005 0005_Plaque EUROPE code OECD 

TD_623_0010 0010_GPS ready St + ss OSI 

TD_631_0004 0004_Plate tail lightsCEBISMR2 

TD_635_0020 0020_CCM+sans toit ouvr.opaque 

TD_641_0006 0006_Sans caméra+élargis 2.75m 

TD_643_0020 0020_UCM avec CEBIS 

TD_B02_0160 Podnośnik przedni CLAAS 4,0 t 

TD_B04_0000 Bez żeliwnego obciążnika na TUZ 

TD_B06_0020 Przedni WOM 1000 obr./min 

TD_B08_0110 Elektroniczna regulacja pozycji przedniego podnośnika 

TD_B10_0000 Bez konsoli ładowacza czołowego 

TD_B12_0022 Wzmocnienie przekładni i silnika dla przedniego podnośnika 

TD_B14_0120 Zewnętrzna obsługa podnośnika przedniego i zaworu hydr. z przodu 

TD_I02_0041 Terminal obsługowy CEBIS z funkcją dotykową 

TD_I04_0171 CMATIC z pamięcią liczby obrotów silnika i CSM 

TD_I10_0020 Przygotowanie do ISOBUS, z przodu i z tyłu 

TD_I18_0010 Aktywacja Task Control Basic, po stronie ciągnika 

TD_I20_0000 Bez CEMOS 

TD_I22_0050 Moduł AUTO PILOT 

TD_I24_0100 Gotowy do sygnału korekcyjnego RTK NET 

TD_I25_0160 Moduł komunikacyjny CLAAS (LTE) 

 

Typ/ podtyp 

TD_I26_0090 Licencja TELEMATICS professional – 1 rok 

TD_I28_0050 Terminal S10 – SATCOR 15 

TD_I29_0080 - Licencja na automatyczną dokumentację – 1 rok 

TD_I29_0110 Włączenie RTK 

TD_I29_0140 Aktywacja TC-BAS – terminal S10 

TD_I29_0150 Aktywacja TC-GEO – terminal S10 

TD_I29_0160 Aktywacja TC-SC – terminal S10 

TD_I29_0190 CLAAS Remote Service z 5-letnią licencją 

TD_I29_0210 Sterowanie maszynami ISOBUS w CEBIS 

TD_I30_0110 Komputer nawigacji CLAAS 

TD_I32_0201 ELECTROPILOT 

TD_I38_0030 Aktywacja funkcji kamery CEBIS 

TD_I40_0005 Interfejs prowadzenia, standardowy 

TD_J02_0050 Elektron. reg. podn., EHR z czujn. radar. i sys. kontroli trakcji 
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TD_J04_0040 Cięgła dolne kat. 3 z hakami 

TD_J06_0400 Stabilizatory boczne na cięgłach dolnych, automatyczne 

TD_J08_0232 Hydrauliczne cięgło górne, hak kat. 3 

TD_J10_0211 Szyny zaczepu oraz Piton-Fix 

TD_J12_0020 Tylny podnośnik, zwiększony udźwig 

TD_J14_0010 Zaczep wahadłowy, dolny rolniczy 

TD_J16_0011 Zaczep transportowy, automatyczny ze sworzniem o średnicy 38 mm 

TD_J18_0030 Zestaw kul kat. 3/3 

TD_J40_0122 Hamulce pneumatyczne przyczepy (2 obwody) 

TD_J50_0000 Bez automatycznego hamulca przyczepy 

TD_K02_0050 Układ hydrauliczny Load Sensing 150 l/min 

TD_K04_0223 4+2 proporcjonalne zawory sterujące, elektrohydrauliczne 

TD_K10_0011 Zawory sterujące pod kabiną sterujące przednim podnośnikiem i 1x 

TD_K12_0030 Power-Beyond, przyłącza LS ze złączami 

TD_N02_0041 Bezstopniowa przekładnia CMATIC 

TD_N04_0070 Przełożenie przekładni 50 km/h 

TD_N06_0360 Oś przednia PROACTIV z mokrymi hamulcami płytkowymi 

TD_N08_0120 Oś tylna, standardowa, 275 mm 

TD_N10_0003 WOM 540/540 ECO + 1000/1000 ECO obr./min 

TD_N14_0010 Czop WOM 21 wpustów i 6 wpustów, 1 3/8" 

TD_N20_0020 Parklock na REVERSHIFT 

TD_N22_0262 Obracane błotniki przednie, 620 mm 

TD_N26_0011 Bez pierścieni dopasowujących rozstaw kół dla osi tylnej 

TD_N34_0000 Bez obciążników w kołach tylnych 

TD_N36_0000 Bez adaptera kół tylnych 

TD_N38_0001 Standardowe zarządzanie przekładnią 

TD_N46_0351 Czujnik kąta skrętu do hamowanej osi przedniej PROACTIV 

TD_P02_0132 Moc maks. 205 KM ECE-R120, moc znamionowa wg homol. 196 KM 

TD_P04_0020 Wstępny filtr paliwa (separator wody) 

TD_P06_0040 Główny automatyczny wyłącznik akumulatora, elektroniczny 

TD_P08_0020 Białe paliwo 

TD_P10_0001 Bez układu zimnego uruchamiania 

TD_P14_0010 Standardowa osłona wydechu 

TD_P18_0017 Zbiornik paliwa 370 l 

TD_Q02_0012 Kabina z 4 słupkami z amortyzacją 4-punktową 

TD_Q04_0013 Dach, bez luku 

TD_Q06_0022 Tylna szyba do kabiny 4-słupkowej, podgrzewana 
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TD_Q08_0010 Wycieraczka tylnej szyby 

TD_Q14_0020 Lusterko elektryczne, z lusterkiem szerokokątnym 

TD_Q18_0033 Posz. błotników tylnych szer. zewn. 2,75 m, średn. koła > 1,93 m 

TD_Q20_0042 Szyna w dachu kabiny i uchwyt z boku po prawej 

 

Typ/ podtyp 

TD_Q22_0010 Wyciągany schowek, z lewej strony 

TD_Q30_0020 Dodatkowe gniazda 

TD_Q40_0030 Zastępcze reflektory drogowe, 2x poręcz kabiny 

TD_Q50_0060 Niestandardowe światła tylne, LED z tablicami ostrzegawczymi 

TD_Q56_0020 4x światła drogowe LED, 2x światła robocze LED na masce 

TD_Q58_0030 Reflektory robocze LED: 4x dach z przodu, 4x dach z tyłu 

TD_Q60_0020 Reflektory robocze LED 2x uchwyt kierunkowskazu 2x tylny błotnik 

TD_R00_0001 Kolor, zieleń CLAAS 

TD_R02_0030 CEBIS 

TD_R04_0130 Fotel komfortowy, z tkaniny, amort. półaktywn., ogrzew., obrotowy 

TD_R06_0020 Siedzisko pasażera wyposażone w pas bezpieczeństwa 

TD_R08_0020 Klimatyzacja automatyczna 

TD_R10_0030 Radio MP3 z funkcją Bluetooth i mikrofonem zewn. do zest. głośn. 

TD_R14_0010 Zapalniczka i popielniczka 

TD_R16_0020 Kierownica skórzana 

TD_R20_0000 Bez kierowania dynamicznego 

TD_S01_0150 Nalepka 50 km/h 

TD_S02_0001 Nalepka standardowa 

TD_S04_0010 Ruch prawostronny 

TD_S06_0040 2 obrotowe światła ostrzegawcze LED składane 

TD_S08_0001 Wyposażenie – Unia Europejska 

TD_S10_0010 Uchwyt tablicy rejestracyjnej z przodu 

TD_S12_0000 Bez klina do podkładania 

TD_S14_0000 Bez wyposażenia do pierwszej pomocy 

TD_S16_0010 Przygotowanie do gaśnicy 

TD_S20_0000 Bez przygotowania do uchwytu na tablet 

TD_S22_0010 Tabliczka znamionowa, UE 

TD_T02_0010 Transport samochodem ciężarowym 

A97/400 ARION 660 CMATIC Stage V 
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Konfiguracja maszyny CLAAS AXION 870: A5100525 

Klucz Oznaczenie 

Typ homologacji 606S 606S 

Numer maszyny A5100525 A5100525 

Numer seryjny 

Przekładnia TMG 28 2099-631 000000000005717075 

Kabina CAB ASS K07 10T 50007051-0142200638 

Silnik MOTEUR 209 KW C 001804622 

Oś tylna GPA45 L310519 

Oś przednia PONT AVANT SUSP 48540001000513 

Przeniesienie napędu GTA4245 11233165 

Typ/ podtyp 

A51 AXION 880-810 CMATIC St V 

TJ_102_8821 600/70 R30 Michelin Axiobib 2 VF / felga stała 

TJ_102_8821 600/70 R30 Michelin Axiobib 2 VF / felga stała 

TJ_103_9241 710/70 R42 Michelin Axiobib 2 VF / felga stała 

TJ_103_9241 710/70 R42 Michelin Axiobib 2 VF / felga stała 

TJ_105_7434 7434_21410020/4245 

TJ_323_0010 0010_ss cam + feux Ail AR LED 

TJ_327_0005 0005_ss caméra + N4 

TJ_327_0010 0010_ss caméra + N2/N4 

TJ_350_0000 0000_sans axe ( 1 sur rel ) 

TJ_351_0001 0001_Relevage Av et/ou Cr Ram 

TJ_430_0004 0004_avec fr PN + PAV avec fr 

TJ_443_0002 0002_Supp. Stab GPA45 

TJ_505_0003 0003_Tuy DIR ss FR Ret HYD(EU) 

TJ_507_0005 0005_Direction+DEH (EU) 

TJ_520_0006 0006_DEH AV GPA45 

TJ_522_0000 0000_Sans Faisceau 522/0010 

TJ_537_0040 0040_Rel.Av&D.EH.Ar &DEH 

TJ_557_0030 0030_Electropilot N4 

TJ_569_0003 0003_Circul. Droite LED 

TJ_585_0002 0002_Terminal + rail 

TJ_587_0002 0002_obturateur N4 

TJ_597_0002 0002_Grille chromée EU 

TJ_609_0020 0020_Rel.Av & CEBIS 

TJ_623_0010 0010_GPS ready St + ss OSI 
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TJ_635_0020 0020_CCM+sans toit ouvr.opaque 

TJ_651_0010 0010_AUTO PILOT+Pt Avt Std 

TJ_653_0010 TJ_653_0010 

TJ_709_0020 0020_Accoudoir N4 - avec RAV 

TJ_713_0030 0030_Switch N4 

TJ_715_0010 0010_Ctrl Position -Molette N4 

TJ_810_0003 0003_Obturateur N4 PT Suspendu 

TJ_820_0002 0002_Pt FR av Double Pédale 

TJ_901_0020 0020_FAM & Contacteur 

TJ_910_0001 0001_UBM1.1 type 1 

TJ_921_0001 0001_couvercle tissu 

TJ_923_0002 0002_Fixation GRAMMER 

TJ_931_0010 0010_Pnt Av susp/susp Frein EU 

TJ_935_0010 0010_Pnt Av susp Frein EU 

TJ_937_0010 0010_RAV + EU 

TJ_939_0010 0010_RAV + EU 

TJ_941_0010 0010_PDF AV + EU 

 

Typ/ podtyp 

TJ_945_0010 0010_Rel AR et radar + EU 

TJ_B02_0126 Przedni podnośnik CLAAS 4,6 t 

TJ_B03_0022 Zewnętrzna obsługa podnośnika przedniego i zaworu hydraulicznego 

TJ_B04_0000 Bez 3-punktowego obciążnika żeliwnego 

TJ_B06_0015 Przedni WOM 1000 obr./min (zamontowany) 

TJ_B08_0104 Elektroniczna regulacja pozycji przedniego podnośnika 

TJ_I02_0041 Terminal obsługowy CEBIS z funkcją dotykową 

TJ_I04_0042 CSM (CLAAS Sequence Management) 

TJ_I08_0250 Generator 250 A/h 

TJ_I10_0011 Przygotowanie do ISOBUS z 7-pinowym tylnym gniazdem ISO 

TJ_I18_0010 Aktywacja Task Control Basic, po stronie ciągnika 

TJ_I20_0000 Bez systemu CEMOS 

TJ_I22_0050 AUTO PILOT 

TJ_I24_0100 Gotowy do sygnału korekcyjnego RTK NET 

TJ_I25_0160 Moduł komunikacyjny CLAAS (LTE) 

TJ_I26_0050 Licencja TELEMATICS basic – 1 rok 

TJ_I28_0050 Terminal S10 SATCOR 

TJ_I29_0110 Włączenie RTK 
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TJ_I29_0140 Aktywacja TC-BAS – terminal S10 

TJ_I29_0150 Aktywacja TC-GEO – terminal S10 

TJ_I29_0160 Aktywacja TC-SC – terminal S10 

TJ_I29_0210 Aktywacja ISOBUS dla CEBIS Touch 

TJ_I30_0110 Komputer nawigacji CLAAS (eDriveX) 

TJ_I32_0201 ELECTROPILOT 

TJ_I38_0000 Bez kamery 

TJ_I40_0000 Bez otwartego interfejsu kierowania 

TJ_J02_0050 Elektron. reg. podn., EHR z czujn. radar. i sys. kontroli trakcji 

TJ_J04_0312 Cięgła dolne tylnego podnośnika, haki kat. 3 

TJ_J06_0401 Stabilizatory boczne na cięgłach dolnych, automatyczne 

TJ_J08_0275 Hydrauliczne cięgło górne długie, hak łączący kat. 3 

TJ_J10_0211 Szyna zaczepu z Piton-Fix 

TJ_J14_0050 Zaczep wahadłowy dolny rolniczy z kulą pociągową 

TJ_J16_0250 Zaczep kulowy automatyczny z zaczepem pociągowym 

TJ_J18_0070 Zestaw kul, kat. 3/3 + 3/2 

TJ_J42_0024 Pneumatyczny układ hamulcowy (2-obwodowy), z osuszaczem powietrza 

TJ_J44_0002 Bez hydraulicznego układu hamulcowego 

TJ_J46_0000 Bez gniazda ABS przyczepy 

TJ_J48_0020 Pedał podwójny 

TJ_K02_0205 Hydraulika Load Sensing, zmienna pompa 205 l/min, 200 bar 

TJ_K04_2150 5 + 2 elektrohydrauliczne, proporcjonalne zawory sterujące 

TJ_K10_0050 Jedna para hydrauliki z przodu (TUZ i hyd. podpięte do środka) 

TJ_K12_0030 Power Beyond, przyłącza Load Sensing ze złączem Flat Face 

TJ_N02_0040 Bezstopniowa przekładnia CMATIC (ZF TM 25-28) 

TJ_N04_0250 Przełożenie przekładni 50 km/h 

TJ_N06_0521 Oś przednia PROACTIV z hamulcami 

TJ_N08_0028 Oś belkowa, felgi z 10 otworami, szerokość zewnętrzna 2,50 m 

TJ_N10_0140 WOM 540 ECO + 1000/1000 ECO obr./min 

TJ_N14_0060 Czop WOM, 6 wpustów i 21 wpustów 1 3/8" + 20 wpustów 1 3/4" 

TJ_N20_0010 Funkcja Park Lock na dźwigni REVERSHIFT 

TJ_N22_0361 Obracane błotniki przednie, 620 mm 

TJ_N26_0000 Bez układu regulacji cisnienia kół 

TJ_N28_0000 Bez układu regulacji ciśnienia w oponach 

TJ_N34_0080 Obciążniki w kołach tylnych, 440 kg 

TJ_N36_0020 2 piasty do osi suwliwej (pojedyncze koło) 

TJ_N38_0001 Standardowe zarządzanie przekładnią 
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Typ/ podtyp 

TJ_P02_0514 Moc maksymalna 295 KM, moc znamionowa wg homol. 284 KM, ECE R 120 

TJ_P04_0020 Wstępny filtr paliwa 

TJ_P06_0030 Główny wyłącznik akumulatora, elektroniczny 

TJ_P08_0020 Białe paliwo 

TJ_P10_0001 Bez układu zimnego uruchamiania 

TJ_P12_0000 Bez wstępnego, podgrzewanego filtra paliwa 

TJ_P14_0020 Osłona wydechu ze stali szlachetnej 

TJ_P16_0402 Kompresor 

TJ_P22_0010 Hamowanie silnikiem 

TJ_Q02_0010 Kabina z amortyzacją 4-punktową 

TJ_Q04_0011 Dach kabiny, bez luku 

TJ_Q06_0030 Tylna szyba dla kabiny z 4 słupkami, przyciemniana 

TJ_Q08_0010 Wycieraczka tylnej szyby 

TJ_Q14_0062 Lusterko elektryczne z lusterkiem szerokokątnym 

TJ_Q18_0080 Poszerzenia błotników tylnych do szerokości zewnętrznej 2,75 m 

TJ_Q20_0042 2 szyny terminala, dach kabiny i szyba boczna z prawej 

TJ_Q21_0070 Skrzynka na narzędzia 

TJ_Q22_0010 Wyjmowany schowek z lewej strony 

TJ_Q30_0020 Dodatkowe gniazda 

TJ_Q40_0030 2 zastępcze reflektory drogowe, słupek A 

TJ_Q50_0060 Niestandardowe światła tylne, LED z tablicami ostrzegawczymi 

TJ_Q56_0020 4x światła drogowe LED, 2x światła robocze LED na masce 

TJ_Q58_0050 Reflektory robocze LED: 6x dach z przodu, 6x dach z tyłu 

TJ_Q60_0030 Ośw. robocze LED: 2x na przodzie, 2x z tyłu, 2x na stopniach 

TJ_R00_0000 Kolor, zieleń CLAAS 

TJ_R02_0300 CEBIS 

TJ_R04_0172 Fotel komfortowy, z tkaniny, amort. półakt., ogrz., went., obrot. 

TJ_R06_0020 Fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa 

TJ_R08_0030 Klimatyzacja automatyczna, z przygotowaniem kat. 3 

TJ_R10_0030 Radio MP3 z funkcją Bluetooth i mikrofonem zewn. do zest. głośn. 

TJ_R14_0010 Zapalniczka i popielniczka 

TJ_R16_0020 Kierownica skórzana 

TJ_R20_0020 Kierowanie dynamiczne z GPS Ready, AUTO PILOT 

TJ_S02_0001 Standardowa nalepka bezpieczeństwa 

TJ_S04_0010 Ruch prawostronny 
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TJ_S06_0040 2 obrotowe światła ostrzegawcze LED 

TJ_S08_0001 Wyposażenie – Unia Europejska 

TJ_S10_0010 Uchwyt przedniej tablicy rejestracyjnej 

TJ_S12_0000 Bez klinów do podkładania 

TJ_S14_0000 Bez apteczki pierwszej pomocy 

TJ_S16_0010 Przygotowanie do gaśnicy 

TJ_S20_0000 Instrukcja bezpieczeństwa – Francja 

TJ_S22_0010 Tabliczki Europa 

TJ_SBL_0209 GPS RTK NET - brak terminala S10!!! 

TJ_SBL_0264 ISOBUS - WYMAGANY TERMINAL S10!!! 

TJ_SBL_M012 Pakiet LED Premium 

TJ_T02_0010 Transport samochodem ciężarowym 

A51/705 AXION 870 

 

Konfiguracja maszyny CLAAS AXION 960: A4401542 

Klucz Oznaczenie 

Typ homologacji 4464 4464 

Numer maszyny A4401542 A4401542 

Numer seryjny 

001 MOT A44 960-330 000051201 

Przekładnia BV TMG45 4.2 SP 000000000005505293 

Kabina CAB ASS K07 13T 50007019-0124200188 

Oś tylna GPA37 L162534 

Oś przednia PAV SUSP FR HD C-ITA-325012 

Przeniesienie napędu GTA4337 11137551 

Typ/ podtyp 

A44 AXION 960-920 

TJ_102_2D29 710/60 R34 Trelleborg TM1000 High Power / felga stała 

TJ_102_2D29 710/60 R34 Trelleborg TM1000 High Power / felga stała 

TJ_103_2E49 900/60 R42 Trelleborg TM1000 High Power / felga stała 

TJ_103_2E49 900/60 R42 Trelleborg TM1000 High Power / felga stała 

TJ_105_6653 6653_21489210/4337 

TJ_321_0030 0030_Fscx sans Isobus MR 

TJ_322_0010 0010_Avec RAV ss DEH AV MR 

TJ_350_0000 0000_sans axe ( 1 sur rel ) 

TJ_433_0020 0020_Valve 4roues+Dble péd. MR 

TJ_440_0008 0008_Fr remorque+PAV FR MR 
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TJ_441_0010 0010_Avec ou ss Pn+Hyd+220l 

TJ_442_0002 0002_avec pneu avec hyd st 4/5 

TJ_444_0020 0020_avec RAV + ctrl pos 

TJ_446_0010 0010_avec pneu CEE/UK+St 4 

TJ_447_0002 0002_Support GPA37 MR 

TJ_448_0010 0010_avec pneu + mono St4 

TJ_449_0040 0040_Faisceau 220L - MR 

TJ_522_0000 0000_Sans Faisceau 522/0010 

TJ_527_0001 0001_Autopilot+sièges étroits 

TJ_537_0030 0030_Rel.Av&D.EH.Ar ssDEH 

TJ_557_0030 0030_Electropilot N4 

TJ_569_0003 0003_Circul. Droite LED 

TJ_571_0006 0006_LED MR2+ N4 

TJ_583_0004 0004_Autopilot MR 

TJ_585_0002 0002_Terminal + rail 

TJ_587_0004 0004_Switch N4 

TJ_605_0010 0010_Fr PN ss télégonfl. StV 

TJ_623_0010 0010_GPS ready St + ss OSI 

TJ_639_0020 0020_UCM avec CEBIS 

TJ_641_0010 0010_Ss télégonflage+Cebis 

TJ_709_0020 0020_Accoudoir N4 - avec RAV 

TJ_713_0003 0003_Obturateur N4 

TJ_715_0010 0010_Ctrl Position -Molette N4 

TJ_810_0003 0003_Obturateur N4 PT Suspendu 

TJ_831_0012 0012_Aile piv 720 ss gonf pneu 

TJ_921_0001 0001_couvercle tissu 

TJ_923_0001 0001_Fixation SEARS 

TJ_931_0010 0010_Pnt Av susp/susp Frein EU 

TJ_935_0010 0010_Pnt Av susp Frein EU 

TJ_937_0010 0010_RAV + EU 

TJ_939_0010 0010_RAV + EU 

 

Typ/ podtyp 

TJ_943_0030 0030_Echelle + EU 

TJ_945_0010 0010_Rel AR et radar + EU 

TJ_B02_0274 Przedni podnośnik CLAAS 6,5 t 

TJ_B03_0022 Zewnętrzna obsługa podnośnika przedniego i zaworu hydraulicznego 
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TJ_B04_0000 Bez 3-punktowego obciążnika żeliwnego 

TJ_B06_0000 Bez przedniego WOM (bez przedniego podnośnika) 

TJ_B08_0010 Elektroniczna regulacja pozycyjna 

TJ_I02_0041 Terminal obsługowy CEBIS z funkcją dotykową 

TJ_I04_0042 CSM (CLAAS Sequence Management) 

TJ_I10_0011 Przygotowanie do ISOBUS z 7-pinowym tylnym gniazdem ISO 

TJ_I18_0010 Aktywacja Task Control Basic, po stronie ciągnika 

TJ_I20_0000 Bez systemu CEMOS 

TJ_I22_0050 AUTO PILOT 

TJ_I24_0060 Sygnał korekcyjny EGNOS/E-DIF 

TJ_I25_0160 Moduł komunikacyjny CLAAS (LTE) 

TJ_I26_0050 Licencja TELEMATICS basic – 1 rok 

TJ_I28_0050 Terminal S10 SATCOR 

TJ_I29_0190 CLAAS Remote Service, 5 lat 

TJ_I29_0210 Aktywacja ISOBUS dla CEBIS Touch 

TJ_I30_0110 Komputer nawigacji CLAAS (eDriveX) 

TJ_I32_0201 ELECTROPILOT 

TJ_I38_0000 Bez kamery 

TJ_I40_0005 Interfejs prowadzenia, standardowy 

TJ_J02_0050 Elektron. reg. podn., EHR z czujn. radar. i sys. kontroli trakcji 

TJ_J04_0311 Cięgła dolne tylnego podnośnika, haki kat. 3 

TJ_J06_0405 Stabilizatory boczne na cięgłach dolnych, automatyczne 

TJ_J08_0234 Hydrauliczne cięgło górne, hak kat. 3 

TJ_J10_0400 Drabinka zaczepu z miejscem na zaczep pociągowy 

TJ_J14_0028 Zaczep wahadłowy Piton Fix zamiast kabłąkowego 

TJ_J16_0100 Zaczep tylny, pociągowy, obrotowy 

TJ_J18_0090 2x zestaw kul, kat. 3/3 

TJ_J40_0261 Hydrauliczny układ hamulcowy z pneum. układem hamulcowym 

TJ_J46_0000 Bez gniazda ABS przyczepy 

TJ_J48_0020 Pedał podwójny 

TJ_K02_0220 Hydraulika Load Sensing, zmienna pompa 220 l/min, 200 bar 

TJ_K04_2360 6 elektrohydraulicznych, proporcjonalnych zaworów sterujących 

TJ_K10_0030 Jedna para hydrauliki z przodu (TUZ i hyd. podpięte do tyłu) 

TJ_K12_0020 Power Beyond, przyłącza Load Sensing bez złącza Flat Face 

TJ_N04_0170 Przełożenie przekładni 50 km/h 

TJ_N06_0514 Oś przednia PROACTIV 

TJ_N08_0024 Oś belkowa, felgi z 10 otworami, szerokość zewnętrzna 2,50 m 
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TJ_N10_0041 WOM 1000 ECO + 1000 obr./min 

TJ_N14_0060 Czop WOM, 6 wpustów i 21 wpustów 1 3/8" + 20 wpustów 1 3/4" 

TJ_N22_0372 Obracane błotniki przednie, 720 mm 

TJ_N26_0000 Bez układu regulacji cisnienia kół 

TJ_N28_0000 Bez układu regulacji ciśnienia w oponach 

TJ_N34_0020 Obciążniki w kołach tylnych, 1334 kg 

TJ_N36_0027 2 piasty do osi suwliwej (pojedyncze koło) 

TJ_N38_0001 Standardowe zarządzanie przekładnią 

TJ_P02_0446 Moc maksymalna 445 KM, moc znamionowa wg homol. 449 KM, ECE R 120 

TJ_P04_0030 Duży, wstępny filtr paliwa 

TJ_P06_0040 Główny wyłącznik akumulatora, automatyczny, elektroniczny 

TJ_P08_0010 Czerwone paliwo 

TJ_P10_0000 Bez układu zimnego uruchamiania 

TJ_P12_0000 Bez wstępnego, podgrzewanego filtra paliwa 

 

Typ/ podtyp 

TJ_P14_0030 Standardowa osłona wydechu 

TJ_P16_0476 Kompresor z osuszaczem powietrza 

TJ_P18_0010 Zbiornik standardowy 

TJ_P22_0010 Hamowanie silnikiem 

TJ_Q02_0036 Kabina z amortyzacją 4-punktową 

TJ_Q04_0050 Dach kabiny, bez luku 

TJ_Q06_0010 Tylna szyba 

TJ_Q08_0040 Wycieraczki szyby tylnej, z wycieraczką prawej szyby bocznej 

TJ_Q14_0020 Lusterko elektryczne z lusterkiem szerokokątnym 

TJ_Q18_0020 Poszerzenia błotników tylnych do szerokości zewnętrznej 2,55 m 

TJ_Q20_0032 Szyna terminala, dach kabiny 

TJ_Q22_0010 Wyjmowany schowek z lewej strony 

TJ_Q24_0010 Wyjmowana skrzynka narzędziowa z lewej strony 

TJ_Q30_0030 Dodatkowe gniazda + USB 

TJ_Q40_0030 2 zastępcze reflektory drogowe, słupek A 

TJ_Q50_0060 Niestandardowe światła tylne, LED z tablicami ostrzegawczymi 

TJ_Q56_0020 4x światła drogowe LED, 2x światła robocze LED na masce 

TJ_Q58_0040 Halogenowe reflektory robocze: 6x dach z przodu, 6x dach z tyłu 

TJ_Q60_0020 Oświetl. rob. LED: 2x z przodu, 2x z tyłu, 2x na stopniach (hal.) 

TJ_R00_0001 Kolor, zieleń CLAAS 

TJ_R02_0300 CEBIS 
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TJ_R04_0130 Fotel komfortowy, z tkaniny, amortyzowany półaktywnie, obrotowy 

TJ_R06_0020 Fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa 

TJ_R08_0020 Klimatyzacja automatyczna 

TJ_R10_0030 Radio MP3 z funkcją Bluetooth i mikrofonem zewn. do zest. głośn. 

TJ_R14_0010 Zapalniczka i popielniczka 

TJ_R16_0010 Kierownica standardowa 

TJ_R20_0000 Bez kierowania dynamicznego 

TJ_S01_0150 Nalepka 50 km/h 

TJ_S02_0001 Standardowa nalepka bezpieczeństwa 

TJ_S04_0010 Ruch prawostronny 

TJ_S06_0040 2 obrotowe światła ostrzegawcze LED 

TJ_S08_0001 Wyposażenie – Unia Europejska 

TJ_S10_0010 Uchwyt przedniej tablicy rejestracyjnej 

TJ_S12_0000 Bez klinów do podkładania 

TJ_S14_0000 Bez apteczki pierwszej pomocy 

TJ_S16_0000 Bez przygotowania do gaśnicy 

TJ_S20_0000 Instrukcja bezpieczeństwa – Francja 

TJ_S22_0010 Tabliczki Europa 

TJ_T02_0010 Transport samochodem ciężarowym 

A44/630 AXION 960 stage IV MR 
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Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu “Wyzwanie CEMOS” 

 

Cennik udostępnienia ciągników CLAAS, których użyczenie stanowi nagrodę w Konkursie 

 

CLAAS ARION 660 CEBIS CMATIC CEMOS 123 zł netto / motogodzina 

CLAAS AXION 870 CEBIS CMATIC CEMOS 134 zł netto / motogodzina 

 

CLAAS AXION 960 CEBIS CMATIC CEMOS 190 zł netto / motogodzina 

 

Podane kwoty stanowią kwoty netto i nie uwzględniają podatku VAT.  
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Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu “Wyzwanie CEMOS” 

 

WZÓR UMOWY UŻYCZENIA, 
KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA ZE ZWYCIEZCĄ ETAPU II KONKURSU  

 

zawarta w Niepruszewie, w dniu [●] r., pomiędzy: 

1. CLAAS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie, ul. Świerkowa 7, 64-320 Buk, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 
0000342639, posiadającą numer NIP: 7010203369, REGON: 142053489, kapitał 
zakładowy: PLN 5.000.000, (dalej zwaną „Użyczającym”, reprezentowaną przy 
zawarciu niniejszej umowy przez [●],  

a 

2. Panią/ Panem [●] legitymującą/ym się dowodem osobistym seria [●] numer [●], PESEL 
[●] zamieszkałą/ym w [●], zwaną/ym dalej „Uczestnikiem”. 

 

§1 [Przedmiot umowy. Użyczenie] 

1. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem ciągnika marki [●] nr rej. [●], dowód 
rejestracyjny nr [●], rok produkcji [●], numer identyfikacyjny [●](dalej jako "Ciągnik").  

2. W związku z wygraną Uczestnika w Konkursie „Wyzwanie CEMOS”, organizowanym na 
podstawie Regulaminu z dnia [●] (dalej jako "Konkurs"), Użyczający oddaje do 
bezpłatnego używania Uczestnikowi Ciągnik na warunkach wskazanych w Regulaminie 
Konkursu, który stanowi Załącznik do niniejszej umowy oraz na warunkach wskazanych 
w niniejszej umowie.  

3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu, o którym mowa 
w pkt 2 powyżej oraz akceptuje jego warunki i spełnia wszystkie jego wymagania. 
Regulamin Konkursu stanowi integralną część niniejszej umowy. W przypadku 
sprzeczności, postanowienia umowy stosuje się przed postanowieniami Regulaminu 
Konkursu. 

4. Użyczający oświadcza, że Ciągnik jest w pełni sprawny, w dobrym stanie technicznym, 
bez widocznych wad i usterek. 

 

§2 [Obowiązki Stron] 

1. Uczestnik zobowiązuje się, że będzie użytkował Ciągnik zgodnie z jego przeznaczeniem 
i właściwościami. 

2. Użyczający ma prawo kontroli wykorzystania przez Uczestnika Ciągnika, przy czym 
prawo to może być realizowane przez osobę upoważnioną przez Użyczającego. 

3. Uczestnik nie może oddawać Ciągnika osobie trzeciej do bezpłatnego używania, 
poddzierżawiać lub powierzać Ciągnika osobie trzeciej w jakiejkolwiek innej formie, 
a w przypadku niezastosowania się do tego zakazu odpowiada za działania 
i zaniechania osoby trzeciej jak za swoje własne.  

4. W okresie obowiązywania umowy, a także w okresie faktycznego dysponowania 
Ciągnikiem przez Uczestnika (w przypadku gdyby po wygaśnięciu lub rozwiązaniu 
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umowy, Uczestnik nie zwrócił Użyczającemu Ciągnika w stanie nie pogorszonym) 
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony Ciągnik. 

 

§3 [Okres obowiązywania umowy] 

1. Użyczający oddaje Ciągnik w użyczenie w celu bezpłatnego jego używania w wymiarze 
50 motogodzin, które muszą być wykorzystane w okresie 1 tygodnia od dnia zawarcia 
niniejszej umowy. 

2. Przez motogodzinę należy rozumieć jednostkę czasu pracy ciągnika, obliczaną przy 
uwzględnieniu rzeczywistego czasu pracy oraz obrotów silnika. Przekazany ciągnik 
będzie wyposażony w licznik motogodzin. Dla celów ustalenia ilości wykorzystanych 
motogodzin rozstrzygające będą wskazania tego licznika. 

3. Po upływie obowiązywania umowy lub w przypadku, o którym mowa w §2.4 umowy, 
Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Ciągnik Użyczającemu w stanie niepogorszonym,  
z uwzględnieniem zużycia wynikającego z normalnej eksploatacji Ciągnika. 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby motogodzin, Uczestnik zobowiązuje 
się zapłacić wynagrodzenie za używanie Ciągnika według stawki określonej 
w Załączniku nr 6 do Regulaminu Konkursu za każdą rozpoczętą motogodzinę ponad 
przyznany limit. 

 

§4 [Postanowienia końcowe] 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy 
pisemnej. 

2. Umowa została zgodnie z prawem polskim, a w sprawach nieuregulowanych niniejszą 
umową zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron. 

4. Wszelkie spory wynikłe między Stronami związane z zawarciem lub wykonaniem 
niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze przyjaznych negocjacji. 
W przypadku braku porozumienia, Strony poddadzą ewentualne spory pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego rzeczowo według siedziby 
Użyczającego. 

 

 

Użyczający Uczestnik 
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Załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu “Wyzwanie CEMOS” 

WZÓR ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Ja niżej podpisany, [●] legitymującą/ym się dowodem osobistym seria [●] numer [●], 
PESEL [●] zamieszkałą/ym w [●], będący Uczestnikiem Konkursu “Wyzwanie CEMOS”, 
zgodnie z jego Regulaminem z dnia [●], 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku i głosu, 
utrwalonego w ramach mojego udziału w Konkursie “Wyzwanie CEMOS”, w 
zakresie wskazanym poniżej na rzecz: 

 

CLAAS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie, ul. Świerkowa 7, 64-320 Buk, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 
0000342639, posiadającą numer NIP: 7010203369, REGON: 142053489, kapitał 
zakładowy: PLN 5.000.000 (dalej jako „Organizator").  

 

1. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 
4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2006.90.631, ze zm.), wyrażam nieodpłatną, 
nieodwołalną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie, zgodę na utrwalenie, 
rozpowszechnienie oraz wykorzystanie mojego wizerunku i głosu, 
utrwalonych w formie audio, video lub formie audiowizualnej na rzecz 
Organizatora i podmiotów przez niego upoważnionych. 

2. Niniejsza zgoda odnosi się do korzystania i rozpowszechniania mojego 
wizerunku i głosu na terytorium całego świata, w celach: 
a) informacyjnych, edukacyjnych;  
b) promocyjnych, reklamowych, marketingowych; 
c) przeglądowych i kronikarskich;  
za pośrednictwem stron Organizatora, wszystkich mediów oraz sieci Internet, w 
szczególności za pośrednictwem prasy i serwisów społecznościowych, takich 
jak: Facebook, Instagram, Youtube, etc. 

3. Jednocześnie, potwierdzam że utrwalone materiały zawierające mój wizerunek, 
nie stanowią artystycznego wykonania przeze mnie żadnego utworu, a są jedynie 
foto/audio/video relacją z Konkursu “Wyzwanie CEMOS”, w którym jestem 
Uczestnikiem i którego Regulamin zaakceptowałem w całości. 

4. Oświadczam, że udzielenie zgody następuje nieodpłatnie i nie będę domagać się 
jakiegokolwiek wynagrodzenie z  tego tytułu, a także że jestem osobą pełnoletnią, 
posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, a niniejsze oświadczenie 
składam dobrowolnie w ramach swojego udziału w Konkursie „Wyzwanie 
CEMOS”. 

 

Uczestnik 


