Regulamin
konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne
w województwie pomorskim w 2016 r.
1. Organizacja konkursu
Konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne organizowany jest w województwie pomorskim.
a) Organizator konkursu:
- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku (PODR)
b) Partnerzy konkursu:
- Gdańskie Stowarzyszenie Agroturyzmu
- Choczewskie Stowarzyszenie Turystyczne
- Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
c) Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym i kryteriami oceny dostępne będą na stronie
internetowej
PODR
www.podr.pl
oraz
na
stronach
internetowych
partnerów:
www.kaszuby.agrowakacje.pl, http://wstih.pl, www.turystyka-choczewo.pl.
2. Cele konkursu
a) upowszechnienie alternatywnych źródeł dochodu wśród rolników i mieszkańców wsi,
b) promocja agroturystyki i turystyki wiejskiej województwa pomorskiego,
c) propagowanie wypoczynku na pomorskiej wsi,
d) popularyzacja walorów krajoznawczych i kulturowych pomorskiej wsi,
e) aktywizacja gospodarstw agroturystycznych do podnoszenia jakości usług turystycznych.
3. Warunki uczestnictwa w konkursie
a) W konkursie mogą brać udział podmioty świadczące usługi turystyczne na wsi, tj. gospodarstwa
agroturystyczne w czynnych gospodarstwach rolnych oraz obiekty turystyki wiejskiej.
b) Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie w terminie:
o formularza zgłoszeniowego podpisanego przez właściciela zgłaszanego obiektu (załącznik nr 1),
o materiałów informacyjnych: na płycie CD lub wydruków papierowych lub adresu strony
internetowej, zawierających zdjęcia obiektu i jego otoczenia, wnętrz użytkowych przeznaczonych
dla gości: pokoi, łazienki, kuchni, pomieszczeń wspólnych, pozwalających zapoznać się z ofertą.
c) Przesłane materiały nie podlegają zwrotowi.
d) Podmioty przesyłają pełną dokumentację do dnia 20 lipca 2016 r. na adres:
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
ul. Trakt św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk
z dopiskiem DP WGDiA „Konkurs agroturystyczny 2016”
lub faxem: 58 309 09 45
lub mailem: b.ditrich@podr.pl
e) Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie i
przetwarzanie przez organizatora nadesłanych materiałów informacyjnych w publikacjach
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f)

promocyjnych.
Dostarczenie formularza zgłoszeniowego do konkursu wiąże się z jednoczesnym wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych oraz danych związanych z działalnością gospodarstwa (zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.). Podanie
danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla celów konkursowych.

4. Czas trwania konkursu
Konkurs trwa od dnia 9 maja 2016 r. do 28 października 2016 r.
5. Ocena konkursu
a) Oceny dokona Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Pomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku składająca się z m.in. z przedstawicieli:
- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku 2 osoby
- Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

1 osoba

- Gdańskie Stowarzyszenie Agroturyzmu

1 osoba

- Choczewskie Stowarzyszenie Turystyczne

1 osoba

- Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

1 osoba

b) Wojewódzka Komisja Konkursowa może pracować w składzie minimum 3 osobowym.
c) Wojewódzka Komisja Konkursowa dokonuje na drodze głosowania wstępnej selekcji obiektów,
na podstawie formularzy zgłoszeniowych nadesłanych w regulaminowym terminie.
d) Wojewódzka Komisja Konkursowa dokona wizytacji zakwalifikowanych obiektów do dnia
30 września 2016 r.
6. Podsumowanie konkursu
Podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia
28 października 2016 r.
7. Kryteria oceny stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu obejmują zakres:
o gospodarze
o infrastruktura techniczna
o Infrastruktura wpływająca na komfort pobytu gości
o urządzenia rekreacyjne
o pomieszczenia: mieszkalne, wspólne, sanitarne
o usługi wpływające na komfort pobytu gości
o wymagania ogólne bezpieczeństwa pobytu
o oferta kulinarna
o ekologia
o uznaniowe
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8. Nagrody
a) Przewiduje się przyznanie nagród finansowych za zajęcie I, II i III miejsca oraz dwóch wyróżnień:
o za zajęcie I miejsca
– 2 000,00 zł
o za zajęcie II miejsca
– 1 200,00 zł
o za zajęcie III miejsca
– 700,00 zł
o za wyróżnienie
– 400,00 zł
b) Nagrody sfinansowane zostaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
9. Dodatkowe informacje
• Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, który
dostępny jest na stronach internetowych organizatora.
• Od postanowień Wojewódzkiej Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
• Informacje o wynikach konkursu będą opublikowane w Pomorskich Wieściach Rolniczych oraz
na stronach internetowych organizatora.
• Organizator
zastrzega
sobie
prawo
do
zmiany
regulaminu.
Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji regulaminu na stronie
internetowej organizatora www.podr.pl.
• Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i
zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
• Konkurs realizowany jest w ramach operacji pn. „Konferencja agroturystyczna połączona z
konkursem na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w województwie pomorskim” ujętej w
Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 dla województwa
pomorskiego.

Załączniki:
1. formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1),
2. kryteria oceny (załącznik nr 2).
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