
REGULAMIN KONKURSU 

„Moje gospodarstwo estetyczne i bezpieczne” 
I. Cel konkursu 

1. Upowszechnianie wiedzy ogrodniczej 

2. Podnoszenie estetyki wsi z uwzględnieniem łączenia nowoczesnych akcentów z regionalnymi 

tradycjami. 

3. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. 

4. Wyrobienie nawyków ładu i porządku w zagrodzie. 

5. Konkurs jest formą współzawodnictwa indywidualnego w zakresie zadań wymienionych w zakresie. 

6. Konkurs organizowany jest w okresach rocznych 

7. Organizatorami konkursu są: 

 Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu 

 Urząd Miejski w Rejowcu 

 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Oddział w Chełmie 

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Chełmie 

 

II. Uprawnienia i obowiązki uczestnika konkursu 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie udziału (na karcie zgłoszeniowej). 

2. Uczestnik konkursu uprawniony jest do korzystania z:  

 Pomocy doradczej i instruktażowej w zakresie tematyki i zadań konkursu oraz wyjazdów 

szkoleniowych do przykładowych gospodarstw, placówek naukowych itp. 

 Teoretycznych i praktycznych szkoleń. 

      3. Obowiązkiem uczestnika konkursu jest: 

 Przestrzeganie regulaminu konkursu i realizowanie jego zadań 

 Podnoszenie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zadań konkursowych 

 Udostępnienie komisji konkursowej (celem przeprowadzenia lustracji) oceny zadań 

 Realizowanie zaleceń organizatorów konkursu oraz komisji konkursowej 

 

III. Obowiązki organizatorów konkursu 

1. Prowadzenie i nadzorowanie prac związanych z organizacją konkursu. 

2. Zaopatrzenie organizatorów konkursu na szczeblu gminnym w regulamin konkursu, karty 

zgłoszeniowe i wykaz zadań konkursowych. 

3. Upowszechnianie celów i zadań konkursowych. 

4. Przyjmowanie zgłoszeń udziału w konkursie. 

5. Organizowanie podsumowań przebiegu wyników konkursu, co roku na szczeblu gminnym. 

6. Upowszechnianie wyników. 

 

IV. Ocena realizacji zadań 

1. Ocena realizacji zadań konkursowych przeprowadzana jest jednokrotnie w ciągu roku  (lipiec -  

sierpień). 

2. Ocenę przeprowadza komisja konkursowa powołana na szczeblu gminnym. 

3. Komisję powołuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rejowcu 

4. Komisja konkursowa składa się z przedstawicieli organizatorów, przedstawicieli organów 

samorządowych. 

5. Podstawą do oceny realizacji zadań konkursowych są kryteria i punktacja zawarta w wykazie zadań. 

6. Gminna komisja konkursowa po przeprowadzeniu lustracji w gospodarstwach na podstawie oceny 

punktowej uzyskanej przez uczestników- ustala listę najlepszych uczestników. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo podziału nagród. 

8. Komisja zastrzega sobie prawo podziału zgłoszonych kandydatów na „działki do 1 ha” i 

„gospodarstwa rolne” 

9. Uczestnik konkursu, który zajął I miejsce w ostatnim konkursie, nie może w nim uczestniczyć przez 

okres 2 lat. 

10. Regulamin został zatwierdzony przez Gminną Komisję Oświaty Kultury i Sportu dnia  

     12 grudnia 2006 roku. 


