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REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 

„WEEKEND NA WSI” 

§ 1. 1. Organizatorem wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo rolne „WEEKEND 

NA WSI”, zwanego dalej „konkursem” jest Województwo Łódzkie – Jednostka Regionalna Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich. 

 

§ 2. 1. Celem konkursu jest popularyzacja wypoczynku na wsi oraz promocja gospodarstw 

agroturystycznych województwa łódzkiego. 

2. Kryteria oceny gospodarstw agroturystyczny ustala się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 

do Regulaminu. 

 

§ 3. 1.  W konkursie mogą brać udział właściciele gospodarstw rolnych, którzy prowadzą usługi 

agroturystyczne, do których nie stosuje się ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495, z 2020 r. poz. 424).  

2. Obiekt hotelarski zgłoszony do konkursu powinien być wpisany do ewidencji, o której mowa 

w art. 38 ust 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 

wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238, z 2020 r. poz. 374 i 568). 

3. Do konkursu nie może brać udziału gospodarstwo: 

1) w którym prowadzona jest inwestycja związana z usługami turystycznymi lub w którym 

prowadzone są prace remontowe; 

2) do dnia zgłoszenia nie przyjmowało gości; 

3) nie spełnia wymogów lub wytycznych funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie 

epidemii COVID-19 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatora Konkursu,  

a także osoby współpracujące ze wskazanym powyżej podmiotem w sposób stały, na innej podstawie 

niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, 

małżonkowie, rodzice małżonków, a także osoby pozostające z nimi w bliskim stosunku. 

 

§ 4. 1. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnika.  

2. Zgłoszenie powinno zawierać:  

1) wypełniony formularz zgłoszeniowy do konkursu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu; 

2) minimum 10 zdjęć. Zdjęcia powinny być wykonane w wysokiej jakości w formacie PDF/JPG, aby 

na ich podstawie możliwa była weryfikacja informacji podanych w formularzu zgłoszeniowym, 

w części dotyczącej kryteriów ogólnych,  m.in.:  wnętrz użytkowych przeznaczonych dla gości 
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(pokoi, łazienki, kuchni, wspólnych pomieszczeń), obiektu i jego otoczenia, a także dodatkowych 

atutów gospodarstwa; 

3) film promujący gospodarstwo. Film powinien trwać 5-10 minut oraz powinien pokazywać 

dodatkowe atuty gospodarstwa, tj.: kultywowanie tradycji na wsi, aktywność w terenie w 

najbliższej okolicy gospodarstwa oraz promocja lokalnych smaków. Film może być nagrany w 

sposób amatorski (przy użyciu wysokiej jakości sprzętu). Ocenie podlega wyłącznie zawartość 

merytoryczna filmu. 

4) fakultatywnie inne materiały promocyjne (foldery, ulotki itp.); 

5) wypełnione oświadczenie właściciela gospodarstwa agroturystycznego w sprawie wyrażenia 

zgody na udział w konkursie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu); 

6) wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 4  

do Regulaminu; 

7) wypełnioną zgodę na wykorzystanie wizerunku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu; 

8) zdjęcia, film oraz materiały promocyjne, będą podstawą do oceny gospodarstwa w ramach 

kryteriów dodatkowych, zawartych w załączniku nr 1 do Regulaminu. Przesłane materiały nie 

podlegają zwrotowi; 

3. W przypadku udziału osób trzecich w nagranym filmie lub dokumentacji zdjęciowej, właściciel 

gospodarstwa jest zobowiązany do dołączenia do zgłoszenia do konkursu zgody tych osób na 

wykorzystanie wizerunku zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5 do Regulaminu. 

4. Zgłoszenie należy przesłać pocztą do dnia 31 sierpnia 2020 r. na adres: Urząd 

Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,  

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, z dopiskiem Wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo 

agroturystyczne „Weekend na wsi” lub złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Programów 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Łódź, al. Piłsudskiego 12, 2 piętro, pokój 216. Za datę zgłoszenia do 

konkursu uznaje się datę nadania przesyłki rejestrowanej pocztą lub w przypadku złożenia osobiście, 

data widniejąca na pieczęci wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 663 36 30. 

5. Złożenie zgłoszenia w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 

Regulaminu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń oraz przerwania 

lub zawieszenia konkursu. 

 

 

§ 5. 1. Gospodarstwa zostaną ocenione zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 2 ust. 2 

Regulaminu przez Komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa. 
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2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wizji lokalnej przez członków komisji 

konkursowej wraz z wykonaniem zdjęć i nagraniem filmu w zgłoszonym do konkursu gospodarstwie 

agroturystycznym w uzgodnionym przez obie strony terminie.  

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.lodzkie.ksow.pl. 

4. Wyniki konkursu są ostateczne i wiążące, a od decyzji Komisji Konkursowej nie przewiduje 

się procedury odwoławczej. 

5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na prezentację oferty swojego gospodarstwa 

agroturystycznego na stronie internetowej www.lodzkie.ksow.pl. 

 

§ 6. 1. Komisja konkursowa przyzna nagrody: 

1) nagroda główna – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł brutto; 

2) nagrody dodatkowe:  

a) II miejsce-  nagroda pieniężna w wysokości 4 000,00 zł brutto. 

b) III miejsce -  nagroda pieniężna w wysokości 3 000,00 zł brutto.  

c) IV miejsce -  nagroda pieniężna w wysokości 2 000,00 zł brutto.  

d) V miejsce -  nagroda pieniężna w wysokości 1 000,00 zł brutto.  

e) VI miejsce -  nagroda pieniężna w wysokości 900,00 zł brutto.  

f) VII miejsce -  nagroda pieniężna w wysokości 800,00 zł brutto.  

g) VIII miejsce -  nagroda pieniężna w wysokości 700,00 zł brutto.  

h) dwa wyróżnienia - nagroda pieniężna w wysokości 500 zł brutto. 

2. Nagrody zostaną wypłacone w kwocie netto, to jest pomniejszone o naliczony i pobrany 

zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych (stawka podatku 10%), którego płatnikiem jest 

organizator konkursu. 

3. Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi w wyznaczonym terminie w formie 

symbolicznych czeków. Środki finansowe zostaną przekazane przelewem na wskazany przez laureatów 

rachunek bankowy. 

4. Laureaci konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

 

§ 7. 1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.lodzkie.ksow.pl. 

 

http://www.lodzkie.ksow.pl/
http://www.lodzkie.ksow.pl/

