
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Regulamin wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne  

„Złota Grusza” 

 

§ 1 

Organizator konkursu 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich Województwa Łódzkiego. 

 

§ 2 

Cele konkursu 

1. Wyłonienie najlepszego gospodarstwa agroturystycznego w województwie łódzkim w roku 2016. 

2. Popularyzacja wypoczynku na wsi.  

3. Promocja gospodarstw agroturystycznych i turystyki na obszarach wiejskich. 

4. Propagowanie nowych form wypoczynku. 

5. Motywowanie do podnoszenia jakości usług świadczonych w zakresie turystyki wiejskiej 

i agroturystyki.  

6. Kreowanie przyjaznego wizerunku wsi województwa łódzkiego. 

7. Identyfikacja nowych gospodarstw agroturystycznych w regionie. 

 

§ 3 

Uczestnicy 

1. W konkursie mogą brać udział właściciele gospodarstw rolnych i prowadzący usługi 

agroturystyczne w ramach działalności nierolniczej stanowiącej dodatkowe źródło dochodu 

(liczba pokoi gościnnych nie przekracza 5) oraz właściciele obiektów turystyki wiejskiej 

(obiektów noclegowych na terenach wiejskich). 

2. Uczestnicy konkursu wynajmujący pokoje gościnne w gospodarstwie rolnym bądź obiekcie 

noclegowym na terenach wiejskich, powinni mieć zgłoszony obiekt do ewidencji obiektów, 

o których mowa w art. 35 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 o usługach turystycznych (tj. 

Dz.U. z U. z 2014 r. poz. 196, 822, z 2015 r. poz. 390, 1164).  

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:  

- wypełnienie formularza zgłoszeniowego do konkursu (załącznik nr 1). 

- dołączenie do zgłoszenia dokumentacji fotograficznej oraz opisu gospodarstwa (załącznik 

nr 3) 

- wypełnienie oświadczenia właściciela gospodarstwa agroturystycznego w sprawie 

wyrażenia zgody na udział w konkursie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(załącznik nr 2). 

3. Do konkursu nie może przystąpić gospodarstwo bądź obiekt: 

a) w których nie zakończono inwestycji związanych z usługami turystycznymi lub w których aktualnie 

trwa remont, 

b) które dopiero rozpoczynają działalność i do dnia wizytacji nie przyjmowały gości, 

c) podlegające kategoryzacji. 
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§ 4 

Przebieg konkursu 

Podstawą przeprowadzenia konkursu będą zgłoszenia uczestników – Kapituła oceni gospodarstwa 

biorące udział w konkursie na podstawie materiałów przesłanych wraz ze zgłoszeniem. Zgłoszenie 

musi zawierać opis gospodarstwa, zgodny z załączonym do regulaminu wzorem (załącznik nr 3), oraz 

dokumentację zdjęciową, umożliwiającą przeprowadzenie oceny uczestnika. Do zgłoszenia należy 

dołączyć minimum 10 zdjęć, w szczególności: wnętrz użytkowych przeznaczonych dla gości (pokoi, 

łazienki, kuchni, wspólnych pomieszczeń), obiektu i jego otoczenia. Zdjęcia muszą być zapisane na 

płycie CD lub wydrukowane (przesłane materiały nie podlegają zwrotowi). Jeśli właściciel obiektu 

posiada materiały promocyjne (foldery itp.) należy je dołączyć. 

Jeżeli zaistnieje konieczność weryfikacji przesłanych informacji bądź zwizytowania na miejscu 

gospodarstw wytypowanych do zdobycia nagrody, wizytację przeprowadzą pracownicy Sekretariatu 

Regionalnego KSOW Województwa Łódzkiego. Właściciel obiektu zostanie poinformowany 

o wizytacji najpóźniej na 10 dni przed datą przyjazdu. 

§ 5 

Zgłoszenie do konkursu 

1. Do udziału w konkursie mają prawo zgłaszać się osobiście właściciele gospodarstw 

agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej, ale zgłoszenia (za wiedzą i zgodą gospodarstwa) 

mogą dokonać także: 

- wójtowie, burmistrzowie miast i gmin, 

- starostowie, 

- organizacje agroturystyczne i turystyczne, 

- Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, 

- Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 

- Lokalne Grupy Działania. 

2. Pełne zgłoszenie przesłane do SR KSOW WŁ musi zawierać:  

- formularz zgłoszeniowy, 

- oświadczenie właściciela w sprawie wyrażenia zgody na udział w konkursie oraz zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, 

- opis gospodarstwa,  

- dokumentację fotograficzną.  

3. Pełną dokumentację należy przesłać do dnia 20 lipca 2016 r. na adres: Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, al. Piłsudskiego 8,  

90-051 Łódź, z dopiskiem Wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota 

Grusza” lub złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Łódź, 

al. Piłsudskiego 12, 2 piętro, pokój 216. 
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§ 6 

Kryteria oceny i kategoryzacji gospodarstwa 

1. Gospodarstwa agroturystyczne biorące udział w konkursie będą oceniane w jednej z dwóch 

kategorii.  

• Kategoria pierwsza – tradycyjne gospodarstwo agroturystyczne  

• Kategoria druga – wyspecjalizowane gospodarstwo agroturystyczne 

2. O zaklasyfikowaniu do odpowiedniej kategorii decyduje Kapituła Konkursowa.  

3. Jeżeli gospodarstwo/obiekt turystyczny nie spełni podstawowych wymogów czystości i 

estetyki Kapituła może zadecydować o niezakwalifikowaniu go do żadnej kategorii – taki 

obiekt zostanie wyłączony z konkursu, nie będzie podlegał ocenie Kapituły i nie zostanie 

zamieszczony w ewentualnych publikacjach promujących konkurs i gospodarstwa z regionu. 

4. Gospodarstwa/obiekty zostaną ocenione według kryteriów: 

 estetyka otoczenia obiektu (ogród, podwórze, udogodnienia dla gości), 

 estetyka wnętrza: pokoje dla gości i części wspólne (kuchnia, łazienka, pokój 

wypoczynkowy), 

 dodatkowa oferta dla gości: rekreacja, rozrywka, atrakcje na miejscu i w pobliżu, 

 promowanie lokalnych tradycji, związek z miejscowym folklorem, promocja wartości 

regionalnych,  

 zastosowanie wymagań BHP w gospodarstwie, 

 stopień zapewnienia informacji turystycznej i materiałów promocyjnych. 

Dodatkowo Kapituła oceni także: 

 zastosowanie rozwiązań ekologicznych w gospodarstwie, 

 dostępność oferty kulinarnej w gospodarstwie dla gości (domowe posiłki z lokalnych 

produktów, udostępnienie produktów spożywczych wytwarzanych w gospodarstwie), 

 dodatkowa, wyjątkowa działalność gospodarzy, przynosząca dodatkowe korzyści gościom 

podczas ich pobytu w gospodarstwie (hodowla koni, stawy hodowla – wędkarstwo, 

wypożyczalna sprzętu wodnego, rękodzielnictwo itd.). 

Będzie to punktacja dodatkowa, jednak równoważna i brana pod uwagę przy ocenie. 

 

§ 7 

Kapituła konkursowa 

1. Kapitułę Konkursową powołuje przedstawiciel Zarządu Województwa Łódzkiego. 

2. Kapituła Konkursowa składająca się z 5 członków, wybiera ze swojego składu przewodniczącego 

i sekretarza.  

3. W skład Kapituły Konkursowej wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego.  

4. Kapituła Konkursowa może pracować w składzie minimum 3 osobowym. 

 



 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 
§ 8 

NAGRODY 

1. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Województwa Łódzkiego sfinansuje nagrody 

finansowe za zajęcie I, II, III miejsca w obu kategoriach w następujących wysokościach: 

• I miejsce – 5000 zł brutto 

• II miejsce – 3000 zł brutto 

• III miejsce – 2000 zł brutto 

2. Przekazanie nagród finansowych nastąpi w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników.  

3. Oferta gospodarstw agroturystycznych biorących udział w konkursie zarówno finalistów, jak i tych, 

które nie dostały się do finału, a są rekomendowane przez Kapitułę Konkursową, znajdzie się 

w folderze promującym wypoczynek na obszarach wiejskich w województwie łódzkim. 

 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez gospodarstwa głos decydujący ma 

przewodniczący Komisji Konkursowej. 

2. Prawo interpretacji regulaminu konkursu oraz rozstrzygania kwestii nie mających odzwierciedlenia 

w postanowieniach regulaminu przysługuje Przewodniczącemu Kapituły Konkursowej. 

3. Wyniki konkursu są ostateczne i wiążące, a od decyzji Kapituły Konkursowej nie ma odwołań. 

4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich Województwa Łódzkiego pod numerem telefonu 42 291 97 35. 


