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REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ DZIAŁKĘ
W ROD „SŁONECZNA POLNA” W 2022 ROKU
1. Organizatorem konkursu jest Zarząd ROD „Słoneczna Polana”.
2. Zasady udziału w konkursie:
 Udział w konkursie jest dobrowolny.
 W konkursie biorą udział wyłącznie działkowcy, którzy zgłoszą swoją działkę do konkursu.
Udziału w konkursie nie mogą brać członkowie organów PZD tj. członkowie Zarządu oraz
Komisji Rewizyjnej.
 Zgłoszenia należy dokonać w świetlicy ROD „Słoneczna Polana” w każdy piątek w godz.
16.00 – 18.00 wypełniając kartę zgłoszeniową.
 Zgłoszenie na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu.
 Do oceny działek zostanie powołana Komisja Konkursowa, która przyzna Działkowiczom
nagrody i wyróżnienia.
 Stwierdzenie nie przestrzegania postanowień regulaminu ROD w zakresie
zagospodarowania działki oraz nieopłacenie opłat ogrodowych w 2022 roku na rzecz ogrodu
skutkuje dyskwalifikacją uczestnictwa w konkursie.
 Do konkursu nie mogą zostać zgłoszone działki które:
a) w latach 2020 - 2021 zwyciężyły w konkursach organizowanych przez ROD,
b) nie są wyposażone w kompostownik,
c) posiadają ponadnormatywną altanę.
3. Kryteria oceny działki:











Rozplanowanie i urządzenie działki
Część produkcyjna działki, w tym sadownicza
Część ozdobno - wypoczynkowa
Trawnik i jego utrzymanie
Mała architektura na działce
Estetyka i stan techniczny altany
Pryzma kompostowa
Ekologia na działce
Czystość, estetyka i porządek na działce i wokół działki
Retencja wody na działce

0 – 20 pkt.
0 – 30 pkt.
0 – 20 pkt.
0 – 10 pkt.
0 – 15 pkt.
0 – 15 pkt.
0 – 25 pkt.
0 – 20 pkt.
0 – 20 pkt.
0 – 25 pkt.

4. Terminarz konkursu:
Konkurs rozpoczyna się z dniem ukazania się regulaminu na stronie
internetowej http://www.rodsloneczna-polana.pl oraz na tablicach ogłoszeniowych ogrodu.
 Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane będą do dnia 15 lipca 2022 r. Działki
zgłoszone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 Ocena działek biorących udział w konkursie nastąpi do dnia 31 lipca 2022 r.


Komisja Konkursowa w ustalonych telefonicznie dniach przy współudziale
zainteresowanych działkowiczów przeprowadzi wizję w terenie i podda ocenie zgłoszone
działki.
 Działkowicze, którzy pomimo wcześniejszych ustaleń nie będą obecni w dniu prowadzenia
prac przez komisję tym samym rezygnują z uczestnictwa w konkursie.
 Na podstawie protokołu Komisji Konkursowej Zarząd ROD "Słoneczna Polana" dokona
rozstrzygnięcia konkursu i ustali listę laureatów:


a) zwycięzcę konkursu,
b) cztery wyróżnienia.



Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody książkowe.
Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom nastąpi w dniu 27 sierpnia
2022 r. podczas obchodów „Dnia Działkowca”

5. Zdjęcia wszystkich nagrodzonych działek będą opublikowane na stronie internetowej Ogrodu.
6. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Komisja Konkursowa, do
której należy również ostateczna interpretacja Regulaminu.
7. Zarząd ROD jako organizator zastrzega sobie unieważnienie konkursu w przypadku gdy do dnia
15 lipca 2022 r. do udziału zgłosi się mniej niż pięciu użytkowników działek.

