Załącznik nr 1 do uchwały nr 131/2020
OZŁ PZD z dnia 25 sierpnia 2020r.

REGULAMIN KONKURSU OKRĘGOWEGO
„RÓŻNORODNOŚĆ UPRAW NA DZIAŁCE"
§1
1. Przygotowany przez Okręgowy Zarząd Łódzki PZD konkurs polega na wybraniu przez
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego najładniejszej działki spełniającej wymagania
konkursowe. Zarząd ogrodu może zgłosić do konkursu okręgowego tylko jedną
działkę. Po wyłonieniu zwycięzców, Zarządy ROD przekazują drogą elektroniczną, bądź
pocztą tradycyjną materiał fotograficzny i dokumentacyjny wraz z wykazem roślin
znajdujących się na działce laureata do OZŁ, gdzie zostaną wyłonieni zwycięzcy spośród
wszystkich ogrodów, które zgłosiły działkę w konkursie.
2. Do udziału w konkursie zgłasza się działkowców, którzy prowadzą na swoich działkach
uprawy sadownicze, warzywne oraz roślin ozdobnych. Komisja Konkursowa
Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD szczególną uwagę zwróci na posiadanie roślin
miododajnych, ziół oraz sposób wykorzystania plonów, jakimi obdarzyła nas działka.
3. Termin zgłaszania działek do konkursu upływa 21 września 2020r.
(decyduje data zgłoszenia)
§2
Materiały niezbędne do wzięcia udziału w konkursie przedstawiono poniżej.
1. Zgłoszenie działki do konkursu winno zawierać:
a) numer działki oraz nazwę i adres ROD, na terenie którego jest położona,
b) nazwisko

i imię jej użytkownika- członka PZD, wraz z adresem
korespondencyjnym,

c) pisemną

informację o działce, ujmującą wszystkie działy zawarte
w regulaminie konkursu okręgowego, zaznaczyć dlaczego akurat na te gatunki
zdecydował się użytkownik działki oraz w jaki sposób wykorzystywane są
zebrane plony (przekazać wykaz uprawianych gatunków, jeśli prowadzony jest
płodozmian, wskazać jakie warzywa po sobie następują).

2. Materiał zdjęciowy dostarczony w formie elektronicznej obejmujący:

a) zagospodarowanie działki, w tym jej widok ogólny,
b) część produkcyjną działki,
c) część ozdobną działki,
d) trawnik.

3. Podpisaną przez autora zdjęć (działkowca) zgodę na publikację zdjęć oraz przetwarzanie

danych osobowych. Zarządy ROD zobowiązane są do przesłania oryginałów zgód na
publikację zdjęć na adres biura Okręgu Łódzkiego PZD za pośrednictwem poczty
tradycyjnej. Wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
Materiał fotograficzny winien być dobrej jakości, wykonany w sposób umożliwiający jego
wykorzystanie do publikacji i przekazany w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty
elektronicznej, bądź na nośnikach zewnętrznych).
§3
Brak załączenia do zgłoszenia elementów, o których mowa w § 2, skutkuje nie przyjęciem
działki do konkursu.
§4
1. Komisja Konkursowa Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD dokona oceny zgłoszonych
do konkursu działek i przedstawi protokół wraz z wnioskami ze swojej pracy
Okręgowemu Zarządowi Łódzkiemu PZD.
2. Ocena zgłoszonych działek zostanie przeprowadzona na podstawie dostarczonych zdjęć
oraz pisemnej informacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt c).
§5
1. Na podstawie protokołu wraz z wnioskami, o których mowa w § 4 Okręgowy Zarząd

Łódzki PZD dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali listę jego laureatów.
§6
1.

Laureaci konkursu okręgowego otrzymają dyplom, zestaw wydawnictwa (każdy
w wysokości do 250 zł) i nagrody przedstawione poniżej:
 Pierwsze miejsce 3000 zł
 Drugie miejsce 2000 zł
 Trzecie miejsce 1000 zł

2. Użytkownicy pozostałych działek biorących udział w konkursie otrzymają dyplomy oraz
zestaw wydawnictwa (każdy w wysokości do 250 zł).
§7
1.Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas Okręgowych Dni Działkowca oraz na stronie
internetowej Okręgu.
§8
Łącznie można uzyskać 80 punktów. Ilość punktów do uzyskanie w poszczególnych
kategoriach przedstawiono poniżej:

1. Ocena:
a) część sadownicza (kwatera sadownicza, estetyka tej części i zgodność nasadzeń
z regulaminem ROD)………… 0-10 pkt
b) część warzywna (grządki, osłony, płodozmian, zioła, różnorodność gatunkowa, estetyka

tej części i zgodność z przepisami regulaminu ROD) ……………………..0-10 pkt
c) część ozdobna działki (rośliny miododajne, różnorodność nasadzeń, estetyka tej części

i zgodność nasadzeń z regulaminem ROD) ………0-10 pkt
d) trawnik ……… 0-10 pkt
2. Zagospodarowanie, ład przestrzenny, harmonia wszystkich elementów, estetyka i ogólne
wrażenie………0-10 pkt
3. Pomysłowość i wkład pracy działkowca i jego rodziny w estetykę działki ……0-10 pkt
4. Materiał fotograficzny i dokumentacyjny …….0-20 pkt

