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Informacja: testy, Polska Liga Operatorów, konkursy komercyjne
Główną atrakcją eRobocze SHOW, które odbędzie się w dniach 3-4 czerwca 2022 r. w Lubieniu
Kujawskim jest możliwość testowania maszyn. Profesjonalni operatorzy mogą też wziąć udział
w licznych konkursach na maszynach.
Ideą konkursów dla profesjonalnych operatorów jest przede wszystkim promowanie bezpiecznych
technik pracy na maszynach – nie tylko promujemy bezpieczne zachowania, ale również bierzemy je
pod uwagę w punktach na konkursach. Celem zmagań jest także promocja zawodu operatora, a także
dobra zabawa i integracja środowiska.
1. Testy maszyn
Testy maszyn to unikalna szansa na sprawdzenie możliwości najnowszych modeli znanych marek i
wypróbowanie ich samemu na specjalnie wyznaczonych placach testowych.
Do testów udostępnionych będzie ponad 100 maszyn, warto więc śledzić wydarzenie eRobocze
SHOW na FB, gdzie publikujemy informacje od wystawców, aby móc dobrze zaplanować sobie ten
dzień.
-Kto może wziąć udział?
Uwaga: W testach maszyn i konkursach mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie z odpowiednimi
uprawnieniami, nie będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających ani leków wpływających
na koncentrację oraz psychikę. Osoba testująca maszyny jest zobowiązana do obsługi maszyny
zgodnie z zasadami BHP i regulaminem.
- Co zrobić, żeby wziąć udział w testach maszyn lub/i konkursach?
a. Należy zapisać się na udział w eRobocze SHOW poprzez formularz ogólny online. Wypełnienie
formularza i deklaracja uczestnictwa w testach oznacza akceptację regulaminu. Link do formularza:
https://forms.gle/N9wLcsNoHpkUNWN97
b. Poza tym w dniu imprezy należy przy wejściu podać swoje imię i nazwisko i pobrać od
organizatorów specjalną opaskę na rękę uprawniającą do wejścia na pola testowe.
c. Opaska na ręce uprawnia do wejścia na pola testowe i testowania maszyn. Opaska uprawnia także
do zapisów na konkursy dla operatorów na maszynach podczas eRobocze SHOW.
d. Testy maszyn są otwarte dla wszystkich operatorów posiadających uprawniające opaski, natomiast
do konkursów trzeba się dodatkowo zapisać na miejscu u sędziego (w miarę dostępnych miejsc).
2. Konkursy dla operatorów na maszynach

Centralne Targi Maszyn, Urządzeń i Sprzętu Roboczego
eRobocze SHOW Lubień Kujawski
3-4 czerwca 2022 r., Lubień Kujawski

W trakcie eRobocze SHOW będą odbywać się konkursy na maszynach firm wystawienniczych. Każdy
z nich będzie trwał ok. 2,5 godziny i będzie rozgrywany na polu testowym danego wystawcy.
Uwaga! Konkursy będą się rozgrywać tylko drugiego dnia – w sobotę 4.06.2022 r.! Szczegółowy
harmonogram konkursów będzie udostępniony w programie wydarzenia w internecie oraz w dniu
wydarzenia na tablicach organizatora.
W konkursach będą mogli wziąć udział wszyscy chętni posiadający opaski uprawniające do wejścia na
pola testowe (procedura taka sama jak na testy maszyn).
Inaczej niż na poprzednich edycjach – tym razem nie ma możliwości zapisów na poszczególne
konkursy wcześniej, zapisy (dla osób z opaskami) będą prowadzone na miejscu imprezy przez
sędziego danej konkurencji.
Dla wygranych (pierwsze miejsce w każdym konkursie) przewidziano puchary od organizatora
imprezy (wydawnictwa Lasmedia) oraz nagrody od sponsorów – opiekunów poszczególnych
konkursów. Pod koniec dnia odbędzie uroczyste wręczenie nagród, z udziałem sponsorów – wg
programu.
Podczas eRobocze SHOW w Lubieniu Kujawskim (drugiego dnia, tj. w sobotę 4 czerwca 2022 r.)
odbędą się następujące konkursy: Cat Challenge, Liugong Stalowe starcie, Czas na Sunward, Rototilt
Master, Mistrzowski Chwyt.
3. Polska Liga Operatorów
To zawody od lat towarzyszące eRobocze SHOW, które są organizowane przez Stowarzyszenie
Operator, parterem technicznym jest Lasmedia.
Zmagania odbędą się drugiego dnia targów, w sobotę, na wydzielonym terenie. Są organizowane
przez Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych Operator. Zawodnicy wystartują w 2
konkurencjach (koparka i koparko-ładowarka).
Każdy uczestnik PLO otrzyma przy rejestracji dyplom. Wygrani (pierwsze trzy miejsca w każdej
konkurencji) otrzymają medale od organizatora eRobocze SHOW, nagrody od sponsorów oraz
upominki od Marka Wilińskiego, burmistrza miasta Lubień Kujawski.
Pierwszeństwo do zapisów mają wyłącznie osoby, które już brały udział w PLO według pierwszeństwa
dla laureatów, zwycięzców i członków SOMR. Informacje o możliwościach udziału: Zbigniew Migda
(messenger).
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Sponsorami najbliższej edycji Polskiej Ligi Operatorów są firmy: JCB (Interhandler), Magna Tyres, PKO
Leasing S.A., Reper Store, Serwis-Kop, Takeuchi (Wilhelm Shafer), Lasmedia (Robocze NEWS,
eRobocze.pl).
4. Na eRobocze SHOW zapraszamy nie tylko operatorów chcących testować maszyny lub brać udział
w konkursach. Dla zwiedzających i ich rodzin czeka wiele innych atrakcji:
- dynamiczne pokazy maszyn podczas pracy przez cały dzień
- możliwość obserwowania zmagań operatorów w zawodach i konkursach na maszynach
- wystawa maszyn i sprzętu - ponad 200 maszyn
- prelekcje i spotkania branżowe
- specjalna strefa dzieci z profesjonalnymi animatorami
- catering, konkursy dla publiczności

5. Co? Gdzie? Kiedy?
Lubień Kujawski, 3-4 czerwca 2022 r., godz. otwarcia: 9.00-17.00
Wstęp bezpłatny, na testy obowiązują zapisy, formularz online
https://forms.gle/N9wLcsNoHpkUNWN97
Po zarejestrowaniu się przez formularz, należy w dniu wydarzenia zgłosić się do namiotu organizatora
po specjalną opaskę uprawniającą do wejścia na place testowe.
Śledź wydarzenie na Facebooku, żeby nic Cię nie ominęło:
https://www.facebook.com/events/232747025128642?ref=newsfeed
Najnowsze informacje na portalu:
https://erobocze.pl/najnowsze-erobocze-show/informacje-o-wydarzeniu
Relacja z poprzedniej edycji w 2021 r.: https://erobocze.pl/targi-maszyn
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuL0D6YOf7qiiiHAfX34oDA

