Regulamin
konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne
w województwie pomorskim w 2019 r.
1. Organizacja konkursu
Konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne organizowany jest w województwie pomorskim.
Organizatorem konkursu jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu (PODR)
a) Partnerami konkursu są:
- Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
- Pomorska Izba Rolnicza
- Polska Izba Turystyki Oddział Pomorski w Gdańsku
- Gdańskie Stowarzyszenie Agroturyzmu
b) Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny będzie na stronie
internetowej www.podr.pl.
2. Cele konkursu
a) aktywizacja gospodarstw agroturystycznych do podnoszenia jakości usług turystycznych
b) upowszechnienie alternatywnych źródeł dochodu wśród rolników i mieszkańców wsi
c) promocja agroturystyki i turystyki wiejskiej województwa pomorskiego
d) propagowanie wypoczynku na pomorskiej wsi
e) popularyzacja walorów krajobrazowych i kulturowych pomorskiej wsi.
3. Odbiorcy konkursu:
Konkurs skierowany jest do gospodarstw agroturystycznych w funkcjonującym gospodarstwie rolnym
i obiektów turystyki wiejskiej.
4. Warunki uczestnictwa w konkursie:
a) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest świadczenie usług agroturystycznych na wsi.
 Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 18 lipca 2019 r. na formularzu zgłoszeniowym
(załącznik nr 1) na adres e-mail: b.ditrich@podr.pl i/lub z.rucinska@podr.pl
lub pocztą tradycyjną na jeden z poniższych adresów:
o Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, PODR w Lubaniu
ul. Z. Wróblewskiego 3; 83-000 Pruszcz Gdański
z dopiskiem „Konkurs agro 2019”
o

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn
z dopiskiem „Konkurs agro 2019”

b) Z udziału w konkursie wyklucza się obiekty agroturystyczne nagrodzone I miejscem w ciągu
trzech ostatnich lat.
c) Dostarczenie formularza zgłoszeniowego do konkursu wiąże się z jednoczesnym wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych związanych z działalnością
gospodarstwa. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla celów konkursowych.
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja operacji, udokumentowanie jej
zrealizowania i otrzymanie refundacji.

5. Przebieg konkursu
a) Zgłoszenie na konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia na stronie internetowej
www.podr.pl, tj. od 4.06.2019 r. i trwa do zakończenia naboru, tj. 18.07.2019 r.
b) Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:
- etap pierwszy – kwalifikacja.
Wojewódzka Komisja Konkursowa dokona w drodze głosowania wstępnej selekcji obiektów,
na podstawie nadesłanych w regulaminowym terminie formularzy zgłoszeniowych.
Do etapu drugiego Komisja zakwalifikuje nie więcej niż 15 obiektów.
- etap drugi – wizytacja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w gospodarstwach.
Wizytacja zgłoszonych obiektów odbędzie się w terminie od 22.07.2019 r. do 26.07.2019 r.
Właściciele obiektów zostaną poinformowani telefonicznie o terminie wizytacji, najpóźniej na
4 dni przed datą przyjazdu komisji konkursowej.
c) Oceny dokona Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu składająca się z m. in. z przedstawicieli:
- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

2 osoby

- Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

1 osoba

- Pomorska Izba Rolnicza

1 osoba

- Polska Izba Turystyki Oddział Pomorski w Gdańsku

1 osoba

Wojewódzka Komisja Konkursowa może pracować w składzie minimum 3 osobowym.
6. Podsumowanie konkursu
Finał konkursu wraz z uroczystym wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się podczas konferencji,
nie później niż do dnia 24 października 2019 r.
7. Ocenie konkursowej podlegać będzie:
 Estetyka i oznakowanie obiektu
 Pomieszczenia: mieszkalne, wspólne, sanitarne
 Usługi rekreacyjne
 Rodzaj i jakość świadczonych usług
 Oferta kulinarna
 Sposób promocji
 Dbałość o ochronę środowiska
 Wymagania ogólne bezpieczeństwa pobytu
 Uznaniowe
8. Nagrody
Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych od organizatora i partnerów konkursu za zajęcie I, II i III
miejsca oraz dwóch wyróżnień.
9. Dodatkowe informacje
 Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, który
dostępny jest na stronie internetowej organizatora;
 Od postanowień Wojewódzkiej Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie;
 Informacje o wynikach konkursu będą opublikowane w Pomorskich Wieściach Rolniczych
oraz na stronie internetowej organizatora;




Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana obowiązuje z chwilą
opublikowania zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej organizatora
www.podr.pl;
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu: Barbara Ditrich – tel. 607 143 790;
Żaneta Rucińska – tel. 797 010 672;

Załączniki:
1. formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)

