Załącznik do Uchwały
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
nr 4894/2018
z dnia 8 lutego 2018 roku

REGULAMIN
KONKURSU NA NAJLEPSZY OBIEKT TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH
W WIELKOPOLSCE
I. Organizator konkursu
Konkurs został ustanowiony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który jest
jednocześnie jego organizatorem. W organizacji konkursu Zarząd współpracuje
z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz z Wielkopolskim Towarzystwem
Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej.
II. Cele konkursu
1.
2.
3.
4.

Popularyzacja i promocja wielkopolskiej wsi jako miejsca wypoczynku.
Podniesienie jakości usług turystycznych.
Popularyzacja walorów krajoznawczych i kulturowych wielkopolskiej wsi.
Zainteresowanie i zachęcenie do wypoczynku na wsi zarówno gości krajowych, jak
i zagranicznych.
5. Motywacja jednostek agroturystycznych/turystycznych do podnoszenia standardu
i jakości oraz zakresu oferty.
III. Kapituła
1. Kapitułę konkursu powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego na wniosek
Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Kandydatury na członków Kapituły
przedstawia Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2. W skład Kapituły wchodzi maksymalnie 9 osób, spośród których zostaje wybrany
przewodniczący.
3. Kapituła dokonuje wizytacji zgłoszonych obiektów.
4. Kapituła przedstawia Zarządowi Województwa propozycję przyznania I, II i III miejsca,
wyróżnień w każdej kategorii ocenianych obiektów oraz nagrody specjalnej.
5. Kadencja pracy Kapituły trwa 5 lat.
6. Zarząd może odwołać lub powołać członka Kapituły Konkursu w czasie trwania kadencji.
7. Tryb pracy Kapituły określa regulamin prac Kapituły stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu.
IV. Zasięg konkursu
Konkurs prowadzony jest na terenie województwa wielkopolskiego.
V. Prawo zgłaszania kandydatów
Do udziału w konkursie mają prawo zgłaszać:
- wójtowie, burmistrzowie miast i gmin,
- starostowie,
- organizacje agroturystyczne i turystyczne,
- Wielkopolska Izba Rolnicza,
- Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
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- związki branżowe rolników,
- organizacje społeczno – zawodowe rolników,
- Lokalne Grupy Działania programu LEADER,
- samodzielnie gestorzy i właściciele obiektów.
VI. Czas trwania
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Konkurs ma charakter stały i jest rozstrzygany w edycjach rocznych.
Nabór zgłoszeń odbywa się w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia każdego roku, pocztą
tradycyjną bądź przesłaniem zeskanowanego dokumentu wraz z załącznikami na adres
e-mailowy dr.sekretariat@umww.pl a oryginał zgłoszenia pocztą tradycyjną lub osobiście
do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W przypadku
dostarczenia zgłoszenia osobiście lub za pomocą poczty kurierskiej o terminowości
decyduje data złożenia zgłoszenia. W przypadku wysłania pocztą o terminowości
decyduje data stempla pocztowego.
Wizytacja obiektów odbywa się do 15 września.
Ocena i wyłonienie obiektów – kandydatów do zajęcia I, II i III miejsca oraz wyróżnień
w każdej kategorii nastąpi do 30 września.
Wręczenie nagród nastąpi w uroczysty sposób po zatwierdzeniu listy laureatów przez
Zarząd Województwa.
Wyniki konkursu zostaną upublicznione podczas uroczystości rozdania nagród oraz
opublikowane przez patronów medialnych, na stronach internetowych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl.

VII. Kategorie obiektów
1. Gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym.
2. Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim.
3. Obiekty na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym,
rekreacyjnym itp. wykorzystujące tradycje i walory wsi.
VIII. Kryteria oceny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Związek z tradycją wiejską, regionem, folklorem.
Wjazd, wygląd zewnętrzny, otoczenie obiektu.
Pomieszczenia mieszkalne, sanitarne, wspólne.
Rekreacja, rozrywka, program, specjalizacja.
Gospodarze, obsługa.
Informacja turystyczna, materiały promocyjne.
Oferta kulinarna.
Ekologia.
Dodatkowe kryteria uznaniowe z uzasadnieniem.

IX. Warunki konkursu
1. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie arkusza zgłoszenia oraz przesłanie go
w określonym terminie do organizatora. Do arkusza należy dołączyć wypełnione
oświadczenie właściciela zgłaszanego obiektu w sprawie wyrażenia zgody na udział
w konkursie oraz minimum 10 zdjęć wnętrz użytkowych przeznaczonych dla gości (pokoi,
łazienki, kuchni, wspólnych pomieszczeń), obiektu i jego otoczenia. Zdjęcia mają być
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2.
3.

4.
5.

zapisane na płycie CD, wydrukowane lub załączone do e-maila. Jeśli właściciel obiektu
posiada materiały promocyjne (foldery itp.) należy je dołączyć.
Laureaci I, II i III miejsca w każdej kategorii konkursowej nie mogą brać udziału
w kolejnych trzech edycjach konkursu.
Ogłoszenie o konkursie wraz z arkuszem zgłoszenia oraz oświadczeniem w sprawie
wyrażenia zgody na udział w konkursie zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl oraz na
Wielkopolskim Turystycznym Serwisie Regionalnym.
Na jednym arkuszu zgłoszenia może być podany tylko jeden obiekt.
Zgłaszający powinni przesłać arkusze zgłoszenia na adres: Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, al. Niepodległości
34, 61 - 714 Poznań. Na kopertach należy dopisać „KONKURS AGROTURYSTYCZNY”,
e-mail: dr.sekretariat@umww.pl.

X. Sposób wyłaniania laureatów
1. Nadesłane zgłoszenia są weryfikowane pod względem formalnym przez Departament
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2. Kapituła Konkursowa dokonuje pierwszej wizytacji i oceny wszystkich obiektów, które
przeszły weryfikację formalną. Po pierwszej wizytacji na zebraniu Kapituła w obecności
co najmniej ¾ składu w drodze głosowania, ustala grupę obiektów do drugiej wizytacji.
3. Kapituła ma prawo zmiany kategorii zgłoszonego obiektu.
4. Kapituła przeprowadzi drugą wizytację wytypowanych obiektów w składzie ponad połowy
składu Członków Kapituły i na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu
dokona oceny obiektów.
5. Kapituła Konkursowa podczas ostatniego zebrania w obecności co najmniej ¾ składu
w drodze głosowania zarekomenduje propozycje laureatów, wyróżnionych obiektów oraz
kandydaturę do nagrody specjalnej.
6. Kapituła Konkursu może zaproponować rezygnację z przyznania którejkolwiek z nagród,
bądź przyznanie nagrody tego samego stopnia w każdej kategorii konkursowej.
7. Kapituła może dokonać ponownej wizytacji obiektów kandydujących do zajęcia I, II i III
miejsca w każdej kategorii.
8. Z obrad Kapituły sporządzane są protokoły, które podpisuje Przewodniczący Kapituły.
9. Zarządowi
Województwa
Wielkopolskiego
zostanie
przedłożona
lista
zarekomendowanych laureatów, wyróżnionych oraz kandydata do nagrody specjalnej.
10. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
11. Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie.
XI. Nagrody
1. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznaje laureatom nagrody finansowe oraz
dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca i wyróżnienia w każdej kategorii ocenianych obiektów.
2. Zarząd Województwa Wielkopolskiego może przyznać w konkursie nagrodę specjalną.
Kandydata do nagrody specjalnej przedstawia Kapituła spośród obiektów zgłoszonych
do konkursu.
3. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie
zorganizowanej w tym celu uroczystości. Data uroczystego wręczenia nagród zostanie
ogłoszona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego.
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4. Organizator będzie kontaktować się z laureatami konkursu:
telefoniczną, e-mailem bądź za pośrednictwem poczty.
XII. Biuro organizacji konkursu
Obsługę konkursu prowadzi Departament Rolnictwa i
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Rozwoju

XII. Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Regulamin pracy Kapituły.
Arkusz zgłoszenia obiektu do konkursu.
Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na udział w konkursie.
Opis kryteriów oceny.
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osobiście,

Wsi

drogą

Urzędu

