
       
 

 

Regulamin 
Konkursu na „Najładniejsze gospodarstwo agroturystyczne 

województwa lubuskiego w 2018 r.” 

 

 

Regulamin określa szczegółowe warunki zgłaszania do konkursu i zasady oceniania 

gospodarstw agroturystycznych  podczas jego trwania. 

 

I. Organizatorzy konkursu: 

1. Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku. 

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze. 

II. Cel konkursu: 

 Celem konkursu jest kontynuacja działań podjętych w latach 2009-2017 

wspierających rozwój lokalny na obszarach wiejskich, wybór najładniejszego gospodarstwa 

agroturystycznego województwa lubuskiego spośród zgłoszonych do konkursu, popularyzacja 

zasad poprawy estetyki bezpieczeństwa i funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych, 

nawiązywanie współpracy między gospodarstwami agroturystycznymi w celu wymiany 

doświadczeń sprzyjających rozwojowi turystyki na obszarach wiejskich. Integracja  

i aktywizacja środowiska wiejskiego. Promocja gospodarstw agroturystycznych województwa 

lubuskiego.  

III. Warunki zgłaszania do konkursu: 

1.   W konkursie mogą brać udział gospodarstwa agroturystyczne województwa  

       lubuskiego, zgłoszone przez osoby pełnoletnie.      

2.   Wypełniony i osobiście podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć 

 lub na adres: 

 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91,  66-100 Sulechów: 

 lub przesłać e-mailem na adres: g.nowakowska@lodr.pl 

 lub faxem: 68 385 28 68 

 Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. 

3.  Uczestnicy konkursu wypełnią ankietę dotyczącą oferty i specjalizacji gospodarstwa,  

      jego położenia, atrakcji turystycznych okolicy, serwowanych potrawach i wyrażą  

      zgodę na wykorzystanie tych wiadomości na potrzeby promocyjne,  konkursu  

      oraz do bazy gospodarstw agroturystycznych, zamieszczonej na stronie  

      internetowej Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku. 

 4. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w siedzibie 

 - Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku, 

 - Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Gliśnie 

        oraz 

 - na stronie internetowej www.lodr.pl 
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 IV. Organizacja konkursu: 

  1. Konkurs ma charakter wojewódzki. Przebiega w następujących etapach: 

 - ogłoszenie konkursu, 

 - zbieranie zgłoszeń, 

 - powołanie Komisji Konkursowej przez dyrektora LODR 

 - weryfikacja zgłoszeń przez Komisję Konkursową.  

 - wizyta komisji konkursowej w gospodarstwach zakwalifikowanych do konkursu, 

 - ocena gospodarstw w/g ustalonych kryteriów, 

 - podsumowanie, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych. 

2. Za przebieg konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa, w skład której 

 wchodzą przedstawiciele organizatorów. 

 Komisja Konkursowa decyduje o podziale nagród, sporządza protokół końcowy 

 podpisany przez jej członków. 

3. Koszty konkursu pokrywają jego organizatorzy oraz sponsorzy. 

 Podstawą finansowania przebiegu konkursu jest preliminarz wydatków. 

 Nadzór nad organizacją i wydatkowaniem pieniędzy pełni Lubuski Ośrodek  

      Doradztwa Rolniczego w Kalsku. 

V. Przebieg konkursu: 

 1. Po ogłoszeniu konkursu i zebraniu wszystkich zgłoszeń, Komisja Konkursowa 

     dokona weryfikacji i wybierze najładniejsze, zgłoszone gospodarstwo z danego 

     powiatu. 

 2. Członkowie Komisji Konkursowej odwiedzą i ocenią zweryfikowane gospodarstwa. 

     Ocena dokonana będzie w/g Arkusza Oceny Gospodarstwa zgodnie z ustalonymi 

     kryteriami.  

 3. Komisja konkursowa podsumuje Arkusze Ocen, wyłoni trzy najładniejsze 

     gospodarstwa i ustali podział nagród. 

 4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla właścicieli najładniejszych gospodarstw 

     agroturystycznych województwa lubuskiego w 2018 r., nastąpi podczas  

     IX Lubuskiego Kiermaszu Ogrodniczego, który odbędzie się 16 września 2018 r.  

     w Kalsku. 

 5. Na uroczystość podsumowania konkursu i wręczenia nagród zostaną zaproszeni  

     wszyscy uczestnicy. 

VI. Ogólne kryteria oceny: 

Gospodarstwa biorące udział w konkursie oceniane będą w/g następujących kryteriów,  

w skali punktowej od 0 do 5, przy czym do każdego z kryteriów przydzielonych jest 

maksymalnie 5 punktów: 

- oznakowanie gospodarstwa,  

- czystość, wyposażenie, estetyka kwater agroturystycznych, 

- estetyka, ład i porządek zagospodarowania terenu wokół gospodarstwa, 

- estetyka zagospodarowania miejsc rekreacji dla gości na terenie gospodarstwa, 

- stan budynku mieszkalnego i budynków gospodarskich, 

- przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia, 

- zakres świadczonych usług dla turystów: oferta żywieniowa, atrakcje związane  

  z gospodarstwem (zajęcia edukacyjne i rekreacyjne; promocja tradycji, kultury  

  i zabytków; oferta pobytowa), 

- gościnność. 


