
 

   

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ NA NAJLEPSZY 

OBIEKT TURYSTYKI WIEJSKIEJ W GMINIE SMOŁDZINO 

 

1. Celem pracy Komisji jest wyłonienie zwycięzców konkursu na najlepszy obiekt 

turystyki wiejskiej w gminie Smołdzino , organizowanego w dniach od 01.06.2017r. do 

31.08,2017r.przez Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej „Słowiniec” i Urząd 

Gminy Smołdzino. 

Konkurs rozstrzygnięty będzie w 2 kategoriach 

 

WYPOCZYNEK U ROLNIKA: 

- w czynnym gospodarstwie rolnym 

WYPOCZYNEK NA WSI: 

- pokoje gościnne 

- samodzielne jednostki mieszkalne 

            - obiekty okołoturystyczne/pola namiotowe, stacyjki rowerowe 

O ostatecznym zakwalifikowaniu si obiektu pod względem formalnym, merytorycznym i 

wizytacyjnym decyduje komisja. Jeśli jest identyczna ocena , głos ostateczny należy do 

przewodniczącego. Ocena następuje w dwóch etapach: 

 

1/pod względem formalnym i merytorycznym 

2/wizytacja w zakwalifikowanych obiektach 

 

2. Komisja będzie składa się z 3 osób na podstawie pisemnych zgłoszeń /oświadczeń / wg 

załącznika. Skład komisji uchwalono na podstawie jawnego głosowania na walnym 

zgromadzeniu zarządu. Członek Komisji na piśmie wyłącza się z oceny obiektu w 

formie o oświadczenia, jeżeli jest w jaki sposób spokrewniony, spowinowacony lub 

bezpośrednio go dotyczy zgłoszony obiekt lub jest jego własnością . Regulamin nie 

wyklucza zgłoszenia obiektu, który jest własnością członka Komisji. Komisja wybiera 

ze swojego składu Przewodniczącego i Sekretarza. Z każdego posiedzenia Komisji 

sporządzany jest protokół. W przypadku równej liczby głosów dotyczących oceny 

obiektu decyduje przewodniczący. Ocena obiektu dokonywana jest na podstawie 

właściwego formularza oceny, przyznając określoną liczbę punktów za każde kryterium 

oceny. Końcowa ocena to ilość punktów ogółem. Dokumenty z pracy komisji 

przechowywane są w biurze stowarzyszenia do następnej edycji, organizatorzy 

zakładają cykliczność konkursu w następnych latach. Zgłoszenia obiektów od 

01.05.2017r do 31.08.2017. Do.09.2017 nastąpi wstępna ocena formalna i 

merytoryczna na podstawie zgłoszenia właścicieli obiektów. Do 05.09.2017r nastąpi 

wizytacja w zakwalifikowanych obiektach po uprzednim zawiadomieniu. Do końca 

09.2017r nastąpi wyłonienie laureatów konkursu w podziale na zaszeregowanie obiektu 

oraz określenie miejsca w rankingu, oraz utworzona  zostanie lista, Laureat I miejsca w 

kategorii WYPOCZYNEK U ROLNIKA i WYPOCZYNEK NA WSI. Jeden obiekt 

otrzyma nagrodę w postaci Kategoryzacji obiektu przez Polską Federację Turystyki 



 

   

Wiejskiej GG w Warszawie i odpowiednie tablice po przeprowadzonej kategoryzacji 

do oznaczenia obiektu, promocje na stronach PFTW GG w Warszawie 

www.agroturystyka.pl, www.pftw.pl w materiałach promocyjnych wydawanych przez 

Federację , na Targach i wydawnictwach, tablicę agroturystyczną do oznakowania 

obiektu wraz z dyplomem i promocja na stronie www.slowiniec.pl, 

www.smoldzino.com.pl oraz w wydawnictwach, na Targach i wszelkich imprezach 

promocyjnych. Także promocja na str. Urzędu Gminy , www.smoldzino.com.pl 

oraz wszelkich materiałach promocyjnych wydawanych przez Gminę oraz na wszelkich 

gminnych imprezach promocyjnych oraz okolicznościowe puchary. 

Laureaci II miejsc w każdej kategorii otrzymaj dyplom i promocje na str 

www.slowiniec.pl, www.smoldzino.com.pl oraz w wszelkich materiałach 

promocyjnych stowarzyszenia, Targach oraz na imprezach promocyjnych, także na 

stronie Urzędu Gminy, www.smoldzino.com.pl 

oraz we wszelkich materiałach promocyjnych wydawanych przez urząd, na Targach, na 

wszelkich imprezach promocyjnych. 

Laureaci III miejsc otrzymaj okolicznościowe dyplomy, promocje na str stowarzyszenia 

www.slowiniec.pl oraz urzędu gminy www.smoldzino.com.pl,we wszelkich 

materiałach promocyjnych stowarzyszeniowych oraz partnerów, wydawanych przez 

urząd gminy i na wszelkich imprezach promocyjnych, Targach. Kategoryzacje 

obiektów w 2 kategoriach za zajęcie I miejsca pochodzić będzie ze środków urzędu 

gminy, od sponsorów/jeśli tacy będą / ze środków zewnętrznych.  

Laureaci dwóch pierwszych miejsc ,w wymienionych kategoriach muszą być członkami 

Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Wiejskiej SŁOWINIEC, ze względu na mniejszy 

koszt przeprowadzenia KATEGORYZACJI . 

 

3. Uregulowania końcowe: 

 

Wszystkie uregulowania, zmiany dotyczące pracy komisji konkursowej, sposobu wyłaniania 

laureatów, wymagają akceptacji wszystkich członków komisji konkursowej - głos decydujący 

przy równej liczbie punktów w ocenie obiektów ma przewodniczący komisji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agroturystyka.pl/
http://www.slowiniec.pl/


 

   

 

 

 

 

ARKUSZ ZGŁOSZEŃ OSÓB/PRZEDSTAWICIELI ORGANIZATORÓW, SPONSORÓW, 

PATRONÓW WSPIERAJĄCYCH/DO KOMISJI KONKURSOWEJ-KONKURSU NA 

NAJLEPSZY OBIEKT TURYSTYKI WIEJSKIEJ W GMINIE 

SMOŁDZINO. 

 

 

Zgłaszam Pani /Pana/ 

....................................................................................................................................................... 

 

Adres............................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

 

Kontakt/tel-email/ 

....................................................................................................................................................... 

 

Do Komisji Konkursowej Konkursu na Najlepszy Obiekt Turystyki  

Wiejskiej w Gminie Smołdzino organizowanym przez Stowarzyszenie i Urząd Gminy w 

Smołdzinie od dnia 01.06.2017r do 31.08.2017r. 

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych i wizerunku zgodnie z Ustaw o Ochronie 

Danych Osobowych w celach promocyjnych Konkursu. 

 

 

 

Miejscowo , dnia  

 

…………………………………………………... 

 

 

Wyrażam zgodę 

 

 

.............................................................................. 

 


