Regulamin konkursu

Zielony Powiat Kłodzki
Najlepiej funkcjonujące gospodarstwo agroturystyczne 2018 powiatu kłodzkiego.

1. Organizatorzy konkursu
Organizatorami konkursu są:


Powiat Kłodzki



Dolnośląska Izba Rolnicza – Rada Powiatowa w Kłodzku

2. Cel konkursu
Podstawowym celem konkursu jest:
 wskazywanie agroturystyki, jako komplementarnej działalności w gospodarstwie rolnym
przynoszącej dodatkowy dochód,
 promocja ogrodów warzywnych w gospodarstwach agroturystycznych w żywieniu gości




promocja i reklama gospodarstw agroturystycznych,
podnoszenie standardu świadczonych usług w zakresie turystyki wiejskiej,
promocja wsi kłodzkiej, jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku.

3. Uczestnicy konkursu
W konkursie mogą uczestniczyć osoby świadczące usługi agroturystyczne na terenie powiatu
kłodzkiego.
4. Założenia konkursowe
1.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie w terminie do 15 czerwca 2018 r.
przez:


samo gospodarstwo,



stowarzyszenia agroturystyczne działające na terenie powiatu kłodzkiego,



gminę powiatu kłodzkiego.

2. Zgłoszenia powinno zamierać następujące dane: imię i nazwisko właściciela, nazwę
gospodarstwa, adres, telefon, adres e-mail, stronę internetową.
3. Powiatowa Komisja Konkursowa dokona oceny gospodarstw i wyłoni zwycięzców konkursu
powiatowego w terminie do 10.07.2018 r.
5. Kryteria oceny w konkursie
Przedmiotem oceny gospodarstw agroturystycznych biorących udział w konkursie są następujące
kryteria w skali punktowej od 0 do 10:
 atrakcje związane z gospodarstwem (zajęcia edukacyjne i rekreacyjne, promocja tradycji,
kultury i zabytków),
 ekologiczny system oddziaływań: środowisko – człowiek (szambo, oczyszczalnia
przydomowa, segregacja i utylizacja odpadów, kompostowanie odpadów roślinnych),
 aktywność właścicieli gospodarstw w propagowaniu własnej oferty agroturystycznej.
 urządzenie i funkcjonowanie gospodarstwa agroturystycznego (wrażenie ogólne, stan
porządkowy,
wydzielenie
części
mieszkalnej,
wypoczynkowej
i




gospodarczo–produkcyjnej, spełnianie wymagań dotyczących bezpieczeństwa turystów),
jakość świadczonych usług (estetyka i urządzenie pokoi gościnnych, dostęp do węzła
sanitarnego, dodatkowe pomieszczenia dla gości),
warzywa z własnego ogrodu,
oferta żywieniowa (wykorzystanie produktów pochodzących z własnego gospodarstwa,
udział produktów ekologicznych i tradycyjnych oraz potraw regionalnych w jadłospisie).

6. Nagrody
1.
Do przyznania nagród jest uprawniona Powiatowa Komisja Konkursowa, powołana przez
organizatorów według opracowanych kryteriów.
2.
Członkowie Komisji wyłonią zwycięskie gospodarstwa agroturystyczne sklasyfikowane
według miejsc: I miejsce, II miejsce, III miejsce i trzy wyróżnienia.
3.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy pamiątkowe podczas
uroczystości podsumowania konkursu.

4.

Uroczystość podsumowania konkursu odbędzie się podczas XIII Prezentacji Zespołów

Ludowych Ziem Pogranicznych „Róża Kłodzka 2018” w Muzeum Kultury Ludowej
Pogórza Sudeckiego - skansenie w Kudowie-Pstrążnej w dniu 15 lipca 2018 r.
5.
Wyniki konkursu zostaną oficjalnie zaprezentowane podczas uroczystego podsumowania.
6.
Dodatkowo lista laureatów zostanie umieszczona na stronach internetowych
organizatorów konkursu.
7.

Prawa i obowiązki organizatorów

1.
Dokumentacja złożona do udziału w konkursie pozostaje w siedzibie organizatora.
2.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności miejsc, a także zmian
regulaminowych w przypadku małej liczby zgłoszeń.

