Załącznik nr. 1 do uchwały nr. …/2022 Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD.

REGULAMIN KONKURSU OKRĘGOWEGO
“WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2022”
§1
1. Do udziału w konkursie Zarządy ROD zgłaszają działkę wybraną przez
Ogrodową Komisję Konkursową w trakcie przeglądu działek.
2. ROD, na terenie którego znajduje się ponad 200 działek, może zgłosić do
konkursu dwie działki.
3. Zarządy ROD nie mogą zgłaszać działek, które były laureatami konkursów
organizowanych przez Okręgowy Zarząd Podlaski PZD w okresie ostatnich 3
lat.
4. Termin zgłaszania działek do konkursu upływa z dniem 12 czerwca 2022
roku.
§2
Zgłoszenie działki do konkursu powinno zawierać:
1. Uchwałę Zarządu ROD w sprawie wyboru działki zgłaszanej do konkursu
obejmującą:
a. numer działki oraz nazwę ROD na terenie którego jest położona,
b. nazwisko i imię jej użytkownika - członka PZD,
c. jako załącznik - protokół Ogrodowej Komisji Konkursowej z przeglądu
działki
2. Materiał zdjęciowy obejmujący:
a. widok ogólny działki (min. 2 zdjęcia)
b. altanę (1 zdjęcie)
c. część warzywno - sadowniczą działki (min. 2 zdjęcia)
3. Podpisaną przez działkowca biorącego udział w konkursie zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr. 2 do uchwały ….)
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§3
Brak załączenia do zgłoszenia elementów, o których mowa w § 2, skutkuje nie
przyjęciem działki do konkursu.
§4
1. Okręgowa Komisja Konkursowa, na podstawie przesłanych materiałów
wybierze 5 najlepszych działek na których dokona osobistej lustracji oraz
oceny.
2. Okręgowa Komisja Konkursowa sporządzi protokół wraz z wnioskami na
potrzeby Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD
§5
Okręgowy Zarząd Podlaski PZD, na podstawie protokołów i wniosków Komisji
Konkursowej dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali listę jego laureatów oraz
wyróżnionych w konkursie.
§6
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie Okręgowych Dni Działkowca Roku
2022 oraz opublikowane na stronie internetowej pzdpodlaski.pl
§7
Łącznie można uzyskać 140 punktów. Ilość punktów do uzyskania w
poszczególnych kategoriach określono poniżej:
1. Zagospodarowanie działki oraz jej wyposażenie zgodne z Regulaminem
ROD: 0-10 pkt.
2. Optymalne wykorzystanie terenu, zachowanie walorów użytkowych działki:
0-10 pkt.
3. Estetyka i stan techniczny działki: 0-10 pkt.
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4. Estetyka elementów małej architektury (płotki, trejaże, pergole, murki, donice,
meble wypoczynkowe itp.): 0-10 pkt.
5. Różnorodność roślin ozdobnych na działce: 0-10 pkt.
6. Różnorodność drzew i krzewów owocowych oraz ich prawidłowe cięcie:
0-10 pkt.
7. Różnorodność uprawianych ziół: 0-10 pkt.
8. Oryginalność w sposobie uprawy warzyw (podniesione grządki, uprawa bez
przekopywania, łączenie warzyw roślinami ozdobnymi): 0-10 pkt.
9. Stan techniczny oraz estetyka altany: 0-10
10. Stan techniczny oraz estetyka tuneli foliowych, szklarni, inspektów: 0-10 pkt.
11. Posiadanie na działce kompostownika dwukomorowego i jego wykorzystanie:
0-10 pkt.
12. Budki lęgowe, karmniki, hotele dla owadów, poidełka dla owadów
zapylających: 0-10 pkt.
13. Zbieranie i wykorzystanie wody opadowej na działce: 0-10 pkt.
14. Stosowanie nawozów organicznych i ekologicznych metod uprawy roślin:
0-10 pkt.

