REGULAMIN
„WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE ZŁOTA GRUSZA”
EDYCJA 2014
§1
ORGANIZATOR KONKURSU
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego
§2
WPÓŁORGANIZATOR KONKURSU
Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
§3
CELE KONKURSU
1. Wyłonienie najlepszego gospodarstwa agroturystycznego w województwie łódzkim w roku
2014.
2. Promocja gospodarstw agroturystycznych i turystyki na obszarach wiejskich.
3. Propagowanie nowych form wypoczynku.
4. Kreowanie przyjaznego wizerunku wsi województwa łódzkiego.
§4
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą brać udział właściciele gospodarstw rolnych i prowadzący usługi
agroturystyczne w ramach działalności nierolniczej stanowiącej dodatkowe źródło dochodu
(liczba pokoi gościnnych nie przekracza 5) oraz właściciele obiektów turystyki wiejskiej
(obiektów noclegowych na terenach wiejskich).
2. Uczestnicy konkursu wynajmujący pokoje gościnne w gospodarstwie rolnym bądź obiekcie
noclegowym na terenach wiejskich powinni mieć zgłoszony obiekt do ewidencji obiektów,
o których mowa w art. 35 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 o usługach turystycznych
(tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 z późniejszymi zmianami).
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
- wypełnienie arkusza zgłoszeniowego do konkursu (załącznik nr 1).
- wypełnienie oświadczenia właściciela gospodarstwa agroturystycznego w sprawie wyrażenia
zgody na udział w konkursie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).
4. Pełną dokumentację należy przesłać do dnia 30.06.2014 r. na adres: Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
ul. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, z dopiskiem „Wojewódzki konkurs na najlepsze
gospodarstwo agroturystyczne Złota Grusza” lub złożyć osobiście w siedzibie Departamentu
Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Łódź, ul. Piłsudskiego 12, 10 piętro, pokój 1001.
5. Do konkursu nie może przystąpić gospodarstwo bądź obiekt:
a) w których nie zakończono inwestycji związanych z usługami turystycznymi lub w których
aktualnie trwa remont,
b) które dopiero rozpoczynają działalność i do dnia wizytacji nie przyjmowały gości,
c) podlegające kategoryzacji.
§5
PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs będzie odbywał się dwuetapowo.
a) Etap pierwszy – eliminacje

Odbędzie się na podstawie zgłoszeń uczestników (Załączniki nr 1, 2), zawierających
odesłanie do strony internetowej lub materiały informacyjne, promocyjne, zdjęcia
(przesłane materiały nie podlegają zwrotowi). Wyłonienie 30 gospodarstw, obiektów
turystyki wiejskiej wchodzących do półfinału i podlegających wizytacji nastąpi do dnia
07.07.2014 r.
b) Etap drugi - wizytacja Kapituły Konkursowej w gospodarstwach zakwalifikowanych do
półfinału (wizytacja ma trwać do 45 min.). Wizytacje zgłoszonych obiektów zostaną
przeprowadzone w terminie do dnia 11.09.2014 r. Właściciel obiektu zostanie
poinformowany o wizytacji najpóźniej na 10 dni przed datą przyjazdu Kapituły
Konkursowej.

§6
KRYTERIA OCENY I KATEGORYZACJI GOSPODARSTWA
Gospodarstwa agroturystyczne biorące udział w konkursie będą oceniane w jednej
z dwóch kategorii. O zaklasyfikowaniu do odpowiedniej kategorii decyduje Kapituła Konkursowa.


Kategoria pierwsza – tradycyjne gospodarstwo agroturystyczne



Kategoria druga – wyspecjalizowane gospodarstwo agroturystyczne

§7
KAPITUŁA KONKURSOWA
1. Kapituła Konkursową składa się z 5 członków.
2. Kapituła wybiera ze swojego składu przewodniczącego i sekretarza.
3. W przypadku nieobecności któregokolwiek z członków Kapituły Konkursowej obraduje ona
w pomniejszonym składzie.
4. W skład Kapituły Konkursowej wchodzą przedstawiciele:
 Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego – Pani Magdalena Kochanowska
 Departamentu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego– Pan Tomasz Dronka, Pan Michał Dyśko
 Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego – Pan Piotr Purkiewicz
 Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego – Pani Dorota Pisarska
§8
NAGRODY
1. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Województwa Łódzkiego sfinansuje nagrody
finansowe za zajęcie I, II, III miejsca w obu kategoriach w następujących wysokościach:
 I miejsce – 5000 zł brutto
 II miejsce – 3000 zł brutto
 III miejsce – 2000 zł brutto
2. Uroczyste ogłoszenie wyników i podsumowanie konkursu nastąpi w terminie do 15.10.2014r.
3. Przekazanie nagród finansowych nastąpi w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników.
4. Oferta gospodarstw agroturystycznych biorących udział w konkursie zarówno finalistów jak
i tych, które nie dostały się do finału, a są rekomendowane przez Kapitułę Konkursową,
znajdzie się w folderze promującym wypoczynek na obszarach wiejskich w województwie
łódzkim.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez gospodarstwa głos decydujący ma
przewodniczący Komisji Konkursowej.
2. Prawo interpretacji regulaminu konkursu oraz rozstrzygania kwestii nie mających
odzwierciedlenia w postanowieniach regulaminu przysługuje Przewodniczącemu Kapituły
Konkursowej.
3. Wyniki konkursu są ostateczne i wiążące, a od decyzji Kapituły Konkursowej nie ma odwołań.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich Województwa Łódzkiego pod numerem telefonu 42 663 31 88.

