
Regulamin Konkursu „Aktywny Zarząd ROD roku 2019” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Okręg Śląski PZD. 

2. Celem konkursu jest ukazanie pełnej aktywności Zarządów ROD  
w realizowaniu spraw wynikających z przepisów Statutu PZD i uchwał 
wewnątrzzwiązkowych i jego uczestnictwa w życiu PZD.  

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy Zarząd ROD zrzeszony w PZD 
Okręgu Śląskim. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia wg. 
załącznika nr 2.  

5. Każdy uczestnik konkursu będzie oceniany wg. kryteriów określonych  
w pkt 6. Zarządy ROD, które wykażą się największą aktywnością w swojej 
działalności będą kwalifikowane do zajęcia następujących miejsc oraz 
otrzymania nagród: 

• Dla miejsc I, II i III  nagrodę w postaci laptopa oraz licencji programu 
DGCS PZD System. 

• Dla 5 wyróżnionych ROD nagrody rzeczowe (sprzęt ogrodniczy) oraz 
licencję programu DGCS PZD System. 

• Pozostałym wyróżnionym 50 laureatom, Okręg sfinansuje zakup 
licencji programu DGCS PZD System lub nagrodę rzeczową 
(wydawnictwa) zgodnie z poniższymi zasadmi. 

6. Kryteria i warunki oceny aktywności Zarządu ROD:  

 Aktywność medialna:  

 Posiadanie strony internetowej ROD. 

 Ilość przesłanych do Okręgu materiałów na stronę internetową  

z wydarzeń ROD. 

 Współpraca z mediami. 

 Aktywność we współpracy z samorządem lokalnym: 

 Spotkania  z samorządem lokalnym. 

 Udział w budżetach obywatelskich. 



 Angażowanie w projekty miejskie. 

 Organizacja wspólnych dożynek lub udział w nich. 

 Aktywność szkoleniowa, w tym propagowanie wiedzy ogrodniczej: 

 propagowanie nowości ogrodniczych wśród działkowców. 

 prowadzenia poradnictwa i instruktażu na terenie ogrodu 

działkowego. 

 organizacja szkoleń i pokazów praktycznych organizowanych dla 

działkowców z zakresu ogrodnictwa, zagospodarowania działki 

(nie wliczamy szkoleń dla nowych działkowców). 

 Aktywność w konkursach okręgowych, krajowych, miejskich: 

 branie udziału w konkursach organizowanych przez PZD lub inne 

podmioty np. samorząd lokalny. 

 Aktywność w ROD: 

 Organizacja dni działkowca. 

 Organizacja wyjazdów, wycieczek dla działkowców. 

 Akcje charytatywne. 

 Organizacja festynów, imprez, spotkań na terenie ROD. 

 Stanowiska, wystąpienia, listy w sprawach ROD i Związku. 

 Współpraca z innymi organizacjami/szkołami itp. 

 Aktywność w Kolegium Prezesów ROD oraz przynależność do OFK: 

 Przynależność do Kolegium Prezesów ROD. 

 Sukcesy w sprawach podejmowanych przez kolegium. 

 Przynależność do OFK. 

7.  Konkurs będzie trwał do 30 września 2019r.  

 Do oceny aktywności, Zarządy ROD mogą przekazywać wszystkie 
informacje i wydarzenia jakie miały miejsca w ROD od 1 stycznia 2019r. 
do końca trwania konkursu.  



 Informacje dokumentujące aktywność Zarządu ROD winny być 
przekazywane do Okręgu w formie pisemnej lub e-mailowej z dopiskiem, 
że dotyczą konkursu.  

8. W przypadku gdy laureatem konkursu zostanie ROD, który posiada już 
licencję programu DGCS PZD System, zostanie przyznana tylko nagroda 
rzeczowa. 

9. Warunkiem późniejszego otrzymania przez laureata licencji programu DGCS 
PZD System jest wypełnienie dokumentacji zamówienia programu zgodnie  
z uchwałą nr 468/2017 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 8 grudnia 2017 r. 
w sprawie przyjęcia zasad rozprowadzenia Programu DGCS PZD System  
i trybu rozliczenia kosztów jego nabycia pomiędzy jednostkami PZD. 

10. Zgłaszając swój udział w konkursie wyrażacie państwo zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych 
z przeprowadzeniem konkursu oraz akceptację regulaminu konkursu.  

11. Komisja konkursowa powołana przez OZ Śl. PZD dokona aktywności 
Zarządu ROD oraz wyłoni laureatów.  

12. W przypadku zasadności komisja może dokonać weryfikacji dokumentów 
lub lustracji ROD dla potrzeb oceny pracy Zarządu ROD.   

13. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się  
w uzgodnionym przez Okręg terminie.  

 

 

 

 


