
Uchwała nr 55/06/2019 
Zarządu ROD „Słoneczna Polana”  

w Piotrkowie Trybunalskim 
z dnia 26 czerwca 2019 roku 

 
Działając na podstawie § 72 statutu PZD  

Zarząd ROD "Słoneczna Polana" postanawia, co następuje:   

§ 1 

1. Ogłasza na 2019 rok konkurs skierowany do działkowców ROD "Słoneczna 

Polana" pn. "Konkurs na najładniejszą działkę". 

2. Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 

§ 2 

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane będą do dnia 26 lipca 2019 r. 

Działki zgłoszone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

§ 4 

Do konkursu nie mogą zostać zgłoszone działki które: 

a) w latach 2017 - 2018 były laureatami w konkursach organizowanych przez 

ROD i zajęły miejsca od 1 do 3. Karencja wynosi 3 lata. 

b) nie są wyposażone w kompostownik. 

c) posiadają ponadnormatywną altanę. 

§ 5 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

a) zgłoszenie do konkursu załącznik nr 2. 

b) zgoda na przetwarzanie danych osobowych załącznik nr 3. 

§ 6 

Brak załączenia do zgłoszenia elementów wypełnionych w § 5 uchwały skutkuje 

nie przyjęciem działki do konkursu. 



§ 7 

1. Zgłoszone działki poddane zostaną lustracji terenowej przeprowadzonej przez 

członków Komisji Konkursowej przy współudziale działkowca w oparciu o 

regulamin konkursowy stanowiący załącznik nr 1. 

2. Lustracje terenowe przeprowadzone zostaną w okresie od 27 lipca - 04 

sierpnia 2019r., po uprzednim telefonicznym powiadomieniu działkowca. 

§ 8 

Na podstawie protokołu Komisji Konkursowej Zarząd ROD "Słoneczna Polana" 

dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali listę laureatów: 

a) zwycięzcę konkursu 

b) cztery wyróżnienia. 

§ 9 

1. Zwycięzca konkursu otrzyma dyplom i nagrodę w postaci bonu prezentowego 

o wartości 200 zł. 

2. Użytkownik każdej z czterech wyróżnionych w konkursie działek otrzyma 

dyplom i nagrodę w postaci bonu prezentowego o wartości 100 zł. 

3. Użytkownicy pozostałych działek biorących udział w konkursie otrzymają 

dyplomy oraz nagrody pocieszenia. 

§ 10 

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w trakcie Dożynek w dniu 31.08.2019r 

 

 


