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Regulamin 

konkursu na najlepszą zagrodę edukacyjną 
w województwie pomorskim w 2021 roku 

 

 

1. Organizacja konkursu  

Konkurs na najlepszą zagrodę edukacyjną organizowany jest w województwie pomorskim.  

a) Organizatorem konkursu jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 

 (PODR w Lubaniu). 

b) Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej 

PODR w Lubaniu www.podr.pl. 

c) Konkurs realizowany jest w ramach operacji pn. „Gospodarstwa edukacyjne i agroturystyczne 

przykładem innowacyjnej formy działalności pozarolniczej dla pomorskich gospodarstw” ujętej 

w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan 

Operacyjny na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich. 

 

2. Cele konkursu 

a) Upowszechnienie alternatywnych źródeł dochodu wśród rolników i mieszkańców wsi. 

b) Promocja pomorskich zagród edukacyjnych zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród 

Edukacyjnych. 

c) Promocja idei edukacji w gospodarstwie rolnym. 

d) Promocja jakości życia na wsi jako atrakcyjnego miejsca edukacji i wypoczynku oraz rozwoju 

zawodowego.   

e) Wspieranie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poprzez wskazanie działalności 

edukacyjnej w gospodarstwach rolnych jako innowacyjnego przykładu wiejskiej 

przedsiębiorczości. 

f) Aktywizacja mieszkańców wsi w kierunku podejmowania nowych przedsięwzięć i inicjatyw  

w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. 

g) Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji  

w rolnictwie i na obszarach wiejskich w obszarze rozwoju działalności pozarolniczej. 

h) Prezentacja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowych pomorskiej 

wsi. 

 

 

 

 

 

http://www.podr.pl/
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3. Odbiorcy konkursu 

a) Konkurs adresowany jest do podmiotów świadczących usługi edukacyjne na obszarach 

wiejskich województwa pomorskiego, wpisanych do  Ogólnopolskiej Sieci Zagród 

Edukacyjnych prowadzonej  przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział  

w Krakowie. 

b) Konkurs organizowany jest w kategorii na najlepszą zagrodę edukacyjną w województwie 

pomorskim w 2021 roku. 

Powyższa kategoria jest zgodna z wymogami Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, 

prowadzonej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. 

 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

a) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest świadczenie usług edukacyjnych. 

b) Zgłoszone zagrody edukacyjne muszą być członkiem Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych 

należącej do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie 

c) Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 2 lipca 2021 r. na formularzu zgłoszeniowym 

dostępnym na stronie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu www.podr.pl 

 

Formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej wraz ze zdjęciami należy wysłać na adres e-mail: 

 a.pestka@podr.pl lub e.szyc@podr.pl 

 

Wymagane zdjęcia  (min. 6 ) powinny przedstawiać: 

• miejsce prowadzenia zajęć 

• wykorzystywane pomoce dydaktyczne 

• otoczenie produkcyjne i rekreacyjne zgłoszonej do konkursu zagrody edukacyjnej 

• udział grup uczestniczących w zajęciach edukacyjnych 

• uprawy rolnicze i/lub zwierzęta stanowiące potencjał do prowadzenia zajęć  

• zaplecze sanitarne 

 

Podpisany formularz zgłoszeniowy (w wersji papierowej) należy wysłać na adres siedziby  

PODR w  Lubaniu: 

 
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 
Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 
83-422 Nowy Barkoczyn 
z dopiskiem „Konkurs na najlepszą zagrodę edukacyjną 2021” 

 

d) Formularz zgłoszeniowy zawiera oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,  

wykorzystania wizerunku i nadesłanych zdjęć na potrzeby konkursu i promocji idei zagród 

edukacyjnych przez PODR w Lubaniu. 

http://www.podr.pl/
mailto:a.pestka@podr.pl
mailto:e.szyc@podr.pl
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e) Razem z formularzem zgłoszeniowym można przysłać materiały informacyjne (ulotki, 

wizytówki)  

f) Z udziału w konkursie wykluczone są zagrody edukacyjne nagrodzone I miejscem w ciągu 

dwóch ostatnich lat. 

 

5. Przebieg konkursu: 

a) Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia na stronie internetowej www.podr.pl Pomorskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, tj. od 01.06.2021 r. i trwa do zakończenia naboru 

tj. do 02.07.2021 r. 

b) Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach: 

• etap pierwszy – eliminacje  

Czas trwania od 01.06.2021 r. do 02.07.2021 r. 

Wojewódzka Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny obiektów, na podstawie 

nadesłanych w regulaminowym terminie formularzy zgłoszeniowych i materiałów 

informacyjnych. Przesłane materiały nie podlegają zwrotowi.  

• etap drugi – wizytacja Komisji Konkursowej w gospodarstwach 

Wizytacja zgłoszonych obiektów odbędzie się w terminie od 12.07.2021 r. do 30.07.2021 r. 

Właściciel obiektu zostanie poinformowany telefonicznie o terminie wizytacji, najpóźniej na  

5 dni przed datą przyjazdu komisji konkursowej. 

c) Oceny zgłoszonych zagród edukacyjnych dokona Komisja Konkursowa powołana 

Zarządzeniem Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu składająca 

się m. in. z przedstawicieli: 

 

• Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu  2 osoby 

• Pomorskiej Izby Rolniczej      1 osoba 

• Pomorskiej Regionalnej  Organizacji Turystycznej   1 osoba 

• Szkoły Wyższej / instytucji działającej na rzecz obszarów wiejskich 

i rolnictwa w województwie pomorskim     1 osoba 

 

Wojewódzka Komisja Konkursowa może pracować w składzie minimum 3 osobowym. 

Członkom Komisji Konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach komisji. 

 

6. Podsumowanie konkursu 

Podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas 

konferencji dnia 7 października 2021 r. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział 

w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 21. 

 

7. Ocenie konkursowej podlegać będzie: 

• Estetyka otoczenia produkcyjnego, rekreacyjnego i edukacyjnego oraz oznakowanie 

obiektu 

• Oferta edukacyjna – poziom merytoryczny oferty edukacyjnej 

http://www.podr.pl/
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• Charakter obiektu  

• Infrastruktura edukacyjna  

• Atrakcyjność zajęć 

• Wymagania ogólne bezpieczeństwa pobytu 

• Dbałość o ochronę środowiska  

• Sposób promocji 

 

8. Nagrody: 

Przewiduje się przyznanie pucharów i  nagród finansowych za zajęcie I, II, III miejsca oraz 

dwóch wyróżnień: 

• Za zajęcie I miejsca  4 000,00 zł 

• Za zajęcie II miejsca  3 000,00 zł 

• Za zajęcie III miejsca   2 000,00 zł 

• Wyróżnienie   1 000,00 zł 

• Wyróżnienie   1 000,00 zł 

 

Konkurs realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej,  w ramach  Planu Operacyjnego  KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na 

Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich  pn.: „Gospodarstwa edukacyjne i 

agroturystyczne przykładem innowacyjnej formy działalności pozarolniczej dla pomorskich 

gospodarstw”. 

 

PODR w Lubaniu z kwot przeznaczonych na nagrody pieniężne pobierze podatek dochodowy   

i odprowadzi do Urzędu Skarbowego. 

 

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 Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Lubaniu www.podr.pl 

• Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na 

wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatora nadesłanych materiałów informacyjnych 

i  zdjęć oraz  dokumentacji fotograficznej wykonanej podczas wizytacji i finału konkursu  

w publikacjach promocyjnych w tym w Pomorskich Wieściach Rolniczych oraz na stronie 

internetowej organizatora. 

• 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 

http://www.podr.pl/
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konkursowych. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja operacji, 

udokumentowanie jej zrealizowania i otrzymanie refundacji. 

 

 

 

• 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:  

Agnieszka Pestka - tel. 607-143-751, Ewelina Szyc - tel. 797-010-598 

 

10. Klauzula informacyjna RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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) informuje się, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podr.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia, 

udokumentowania i rozliczenia powyższego konkursu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane/usuwane/brakowane zgodnie z kategorią 

archiwalną obowiązującą w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu z siedzibą  

w Lubaniu, 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

8) dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, 

9) dane osobowe  Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

w formie profilowania, 

10) podanie danych osobowych jest niezbędne w celu organizacji, przeprowadzenia, 

udokumentowania i rozliczenia powyższego konkursu. 

 

Załączniki: 

1. formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) 

http://www.podr.pl/

