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REGULAMIN KONKURSU 
pn. 

Najładniejsze gospodarstwo agroturystyczne 
województwa Lubuskiego w 2017 r. 

Regulamin określa szczegółowe warunki zgłaszania do konkursu i zasady oceniania 
gospodarstw agroturystycznych podczas jego trwania. 

I. Organizatorzy konkursu: 
1. Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku. 
2. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Departament Rolnictwa 
Zasobów Naturalnych Rybactwa i Rozwoju Wsi 

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze 
II. Cel konkursu: 

Wyłonienie w 2017 roku najładniejszego gospodarstwa agroturystycznego działającego na terenie 
województwa lubuskiego. 
Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. 
Promocja jakości życia na wsi również promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. 
Wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach 
wiejskich. 

III. Warunki zgłaszania do konkursu: 
1. Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa agroturystyczne działające na terenach wiejskich 

województwa lubuskiego. 
2. W konkursie nie mogą brać udziału gospodarstwa, które w trzech poprzednich edycjach,  

tj. w 2014 r., 2015 r., 2016 r. zdobyły tytuł najładniejszego gospodarstwa agroturystycznego 
województwa lubuskiego. 
Zgłoszenia dokonuje osoba pełnoletnia. 

3. Wypełniony i osobiście podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w nieprzekraczalnym 
terminie do 4 sierpnia 2017 r. na adres: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 
66-100 Sulechów; e-mail: sekretariat@lodr.pl; fax: 68 385 28 68. 

4. Uczestnicy konkursu wypełnią Ankietę Informacyjną dotyczącą oferty i specjalizacji gospodarstwa,  
jego  położenia, atrakcji turystycznych okolicy, potraw serwowanych turystom. 
Wyrażą zgodę na wykorzystanie tych informacji na potrzeby realizacji konkursu oraz do bazy 
gospodarstw agroturystycznych zamieszczonej na stronie internetowej LODR, upowszechnianie 
swoich danych osobowych, publikacji zdjęć dotyczących swojego wizerunku i  gospodarstwa,  
w celach promocyjnych i na potrzeby realizacji konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. 2016, poz.922) oraz na wykonywanie autorskich praw 
zależnych poprzez opracowania, przeróbki i adaptację tekstów zawartych w ankiecie, przez  
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku. 
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5. Formularze zgłoszeniowe dostępne będą w siedzibie LODR w Kalsku, LODR w Gliśnie oraz na 
stronie internetowej LODR: www.lodr.pl 

IV. Pozostałe informacje 
6. Maksymalna liczba gospodarstw agroturystycznych mogących wziąć udział w konkursie: 15 
7. Za przebieg konkursu odpowiada Komisja Konkursowa, powołana przez dyrektora LODR. 

Komisja weryfikuje zgłoszenia, ocenia zgłoszone gospodarstwa, decyduje o podziale nagród, 
sporządza protokół końcowy, który podpiszą wszyscy jej członkowie.  
Podstawą finansowania konkursu jest preliminarz wydatków. 

8. Skład komisji konkursowej: 
• przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: ocena gospodarstw pod kątem  

przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia 
• przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jako jednostki    

przydzielającej fundusze i sprawujący nadzór nad przebiegiem konkursu, oceniający estetykę 
gospodarstwa 

•  jeden lub dwóch przedstawicieli Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego realizujący 
konkurs oraz oceniający gospodarstwa biorące udział w Konkursie. 

9. Nagrody: 
Trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody pieniężne oraz puchary i dyplomy 
Przewidywane są 2 wyróżnienia: nagrody pieniężne, dyplomy. 
Pozostałych 10 uczestników otrzyma nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

10. Kryteria oceny gospodarstwa agroturystycznego: 
• przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia  
• estetyka, ład, porządek zagospodarowania terenu wokół gospodarstwa,  
• estetyka zagospodarowania miejsc rekreacji dla gości na terenie gospodarstwa  
• czystość, wyposażenie, estetyka kwater agroturystycznych 
• oznakowanie gospodarstwa 
• zakres świadczonych usług dla turystów. 

 
 

 
Zgodnie z Programem Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 KSOW ma charakter otwarty. Struktura KSOW skupia struktury 

administracyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się 
do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni  lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów EFRROW. 

Uczestnikami KSOW mogą być podmioty, które są aktywnie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażają chęć otrzymywania 
oraz dostarczania informacji w tym zakresie. 

Istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW na portalu internetowym: http://ksow.pl 
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