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Formularz 

Zgłoszenia do Krajowego Konkursu 

„ROD 40-lecia PZD" 

ROD ………………………..…. w  …………………… , liczba działek ……. 

Powierzchnia ……………….., liczba członków ROD w PZD ……………….. 

………………………………………………………………………………….. 
(dokłada adres ROD, nr tel. do zarządu ROD) 

Okręg …………………………… w ………………………………. 

 

I.  

Charakterystyka ROD 

(wypełnia zarząd ROD) 
 

1. Przeważający sposób zagospodarowania ROD (rekreacyjny, uprawowy, 

mieszany, racjonalne wykorzystanie terenu + 2-3 zdjęcia) 

Opis ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2. Zagospodarowanie i infrastruktura ROD oraz estetyka i stan 

techniczny ROD (ogrodzenia zewnętrzne, tablice z nazwą ogrodu, drogi i 

aleje ogrodowe, obiekty na terenie ROD, ogólna estetyka + 3-4 zdjęcia) 

Opis………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

3. Realizacja Programów PZD oraz jej przykłady („Otwarty program 

klimatyczny PZD”, „Bioróżnorodność na działkach w ROD”, „Otwarty 

program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę 

potrzeb współczesnych rodzin”) 



Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/2021 KZ PZD  

         z dnia 10 czerwca 2021 r. 

 

2 
 

(Np. kompostownik i jego wykorzystanie, system gromadzenia deszczówki, 

sposób nawadniania upraw,  wyposażenie w budki lęgowe, karmniki dla ptaków, 

domki dla owadów pożytecznych, pojemniki do segregacji odpadów itp. + 3-4 

zdjęcia) 

 

Opis ……………………………………..………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

4. Działalność oświatowa ROD (szkolenia dla nowych działkowców, 

działania na rzecz działkowców – pokazy, prelekcje itp., zaopatrywanie w 

wydawnictwa, działalność SSI) 

 

Opis ……………………………………..………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

5. Promocja ROD i Związku (współpraca z lokalną społecznością, 

władzami lokalnymi oraz instytucjami na rzecz oświaty i edukacji, 

działalność medialna ROD – własna strona www, media społecznościowe, 

wydarzenia na rzecz działkowców i lokalnej społeczności + 3-4 zdjęcia) 

 

Opis ……………………………………..………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

6. Osiągnięcia ROD (wskazać należy udział w konkursach własnych PZD – 

krajowych, okręgowych, a także organizowanych przez podmioty 

zewnętrzne np. Gminy, Miasta oraz osiągnięcia z nimi związane) 

Opis ……………………………………..………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………….. 

Podpisy 2 członków zarządu ROD 

 
……………………………., dnia ………………………….  

(miejscowość i data) 
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II. Opinia Okręgowego Zarządu PZD nt. ROD 

(wypełnia Okręgowy Zarząd PZD) 

(opinia zawierać powinna opis i ocenę własną OZ PZD nt. ROD z 

uwzględnieniem kryteriów zawartych w Regulaminie konkursu oraz wskazaniem 

ewentualnych własnych przykładów działań wyróżniających ROD) 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………. 

Podpisy 2 członków OZ PZD 

 

……………………………., dnia ………………………….  

(miejscowość i data) 


