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Regulamin konkursu  
na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z tradycjami” 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z tradycjami” 
zwanego dalej „Konkursem” jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie. 

2. Konkurs ma zasięg wojewódzki i odbywa się w dniach od 6 do 30 czerwca 2022 r. 
 

§ 2 Cele konkursu 
Celem Konkursu jest:  
a. promocja gospodarstw agroturystycznych 
b. popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich województwa warmińsko-

mazurskiego 
c. identyfikacja różnorodnych miejsc i usług w zakresie agroturystyki 
d. motywowanie do podnoszenia jakości usług świadczonych w zakresie agroturystyki 
e. popularyzacja walorów krajoznawczych, kulturowych oraz tradycji regionu  
f. kreowanie przyjaznego wizerunku wsi województwa warmińsko-mazurskiego 

 
§ 3 Uczestnicy konkursu 

1. Udział w Konkursie mogą wziąć właściciele gospodarstw agroturystycznych (do 5 
pokoi) z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. *Przez 
gospodarstwo agroturystyczne rozumie się przyjmowanie turystów i świadczenie usług 
agroturystycznych w czynnym gospodarstwie rolnym.   

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie wypełnionego formularza stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z co najmniej pięcioma zdjęciami bądź 
krótkiego filmu (do 5 min.) prezentującego gospodarstwo agroturystyczne będące 
przedmiotem konkursu. Nadesłane zdjęcia/filmy powinny ukazywać aktualny wygląd 
gospodarstwa agroturystycznego tzn. zdjęcia/filmy należy wykonać w maju lub czerwcu 
2022 r. w sposób ukazujący gospodarstwo agroturystyczne z różnych perspektyw (zdjęcia 
powinny zostać nadesłane w formacie JPG, natomiast filmy w formacie mp4 lub AVI) 

3. Kartę zgłoszenia wraz z podpisaną zgodą na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2 do 
regulaminu) oraz zdjęciami/filmami prezentującymi zgłaszane do Konkursu gospodarstwo 
agroturystyczne należy wysłać do 20 czerwca 2022 r. na adres: r.kierska@w-modr.pl. 

 
§ 4 Komisja konkursowa 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w wyniku prac Komisji Konkursowej powołanej 
przez Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w 
Olsztynie. 

2. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzców po weryfikacji zgłoszeń i wizytacji 
gospodarstw agroturystycznych.  

3. Wizytacja gospodarstw agroturystycznych odbędzie się w terminie od 20 do 30 czerwca 
2022 r. Dokładne terminy i przybliżone godziny przyjazdu Komisji zostaną przekazane 
telefonicznie uczestnikom konkursu najpóźniej na dwa dni przed wizytą. 

4. Komisja przy ocenie gospodarstwa agroturystycznego będzie brała pod uwagę 
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następujące kryteria: 
a) atrakcyjność oferty, w tym: 

a) możliwość zapoznania się z pracami gospodarczymi i dziedzictwem 
kulturowym wsi  

b) możliwość kontaktu ze zwierzętami gospodarskimi 
c) dostępność sprzętu rekreacyjnego 

b) standard gospodarstwa, w tym: 
a) estetyka otoczenia, w tym ogrodu i budynków inwentarskich 
b) estetyka pokoi gościnnych  
c) funkcjonalność i wyposażenie pokoi gościnnych  
d) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla turystów (miejsca dla gości, 

wiata, miejsce na grill czy ognisko) 
e) dostępność węzła sanitarnego  

c) powiazanie z tradycją, regionem, w tym: 
a) estetyka obiektu, styl 
b) zachowanie architektury w gospodarstwie zgodnie z przywiązaniem do 

regionu 
c) wykorzystanie elementów wystroju wnętrz związanych z regionem 
d) rękodzieło ludowe, 
e) ogród, rodzaj zieleni, kwiatów (nasadzenia złożone z rodzimych lub 

egzotycznych gatunków drzew, krzewów, kwiatów, elementy architektury 
ogrodowej, tradycyjne ogródki wiejskie) 

d) możliwość korzystania z żywności produkowanej w gospodarstwie  
e) zagwarantowanie przez gospodarzy bezpieczeństwa i komfortu wypoczynku (zasady 

BHP  w gospodarstwie) 
f) aktywność i kreatywność kwaterodawcy w promowaniu własnego gospodarstwa 

agroturystycznego. 
 

§ 4 Nagrody i ogłoszenie wyników 
1. Zwycięzcy otrzymują nagrody w formie rzeczowej oraz finansowej o wartości łącznej 

ok. 1500 zł brutto za zajęcie odpowiednio: 
I miejsca – 600 zł 
II miejsca – 500 zł 
III miejsca – 400 zł 
Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Od decyzji Komisji 
Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

5. W przypadkach, gdy przepisy wymagają, by od dochodu osiągniętego w związku z 
uzyskaniem nagrody odprowadzony został podatek dochodowy, Organizator powiększy 
nagrody o nagrodę gotówkową. Nagroda gotówkowa nie będzie wypłacona zwycięzcy, 
lecz pobrana jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w 
art. 41 ust. 4 i 7 „Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. 

6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora 
www.wmodr.pl 

7. Nagrodzeni uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o 
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terminie i sposobie przekazania nagród, na numer/adres e-mail podany  
w formularzu zgłoszeniowym. 

8. Nagrody finansowe zostaną przekazane przelewem na wskazany przez laureatów 
Konkursu rachunek bankowy. 
 
 

§ 5 Dane osobowe 
1. Akceptacja regulaminu odbywa się przez złożenie karty zgłoszenia do konkursu. 
2. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie 

danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami i wydania nagród 
zwycięzcom oraz w zakresie niezbędnym do upublicznienia w prasie (BI), na stronie 
internetowej Organizatora oraz mediach informacji o całym wydarzeniu, w tym 
przebiegu i wynikach konkursu. 

3. Zgoda na przetwarzanie danych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku dla uczestników 
w związku z udziałem w konkursie na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z 
tradycjami” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

4. Informacja o przetwarzaniu danych dla uczestników konkursu na „Najlepsze 
gospodarstwo agroturystyczne z tradycjami” oraz innych osób, których dane osobowe 
pozyskano w związku z udziałem w konkursie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
regulaminu.  

5. Informacja o przetwarzaniu danych, zgoda na przetwarzanie danych oraz zgoda na 
wykorzystanie wizerunku dla członków komisji konkursu na „Najlepsze gospodarstwo 
agroturystyczne z tradycjami” stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 
 

§ 6 Postanowienia końcowe 
1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację warunków Konkursu określonych w 

niniejszym regulaminie. 
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku wystąpienia 

nieprzewidywalnych okoliczności. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn. 
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie nieprzewidziane zdarzenia, 

które mogą zaistnieć w drodze do lub z miejsca organizacji konkursu. 
5. W sprawach spornych głos decydujący posiadają Organizatorzy. 
6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku 

produktów i wystawcy wraz z podaniem nazwy do promocji na stronach internetowych, 
w mediach oraz innych materiałach promocyjnych. 

8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz na 
fotografowanie gospodarstw agroturystycznych dla potrzeb związanych z 
przeprowadzeniem konkursu i ogłoszeniem jego wyników. 


