
Załącznik nr 1 do Uchwały OZP PZD nr 26/2021

z dnia 11.03.2021

Regulamin konkursu okręgowego “Moja Eko działka” w roku 2021

§1

Organizatorem konkursu jest Okręgowy Zarząd Podlaski Polskiego Związku

Działkowców w Białymstoku.

§2

Uczestnikiem konkursu może być każdy działkowiec użytkujący działkę w ROD

będący członkiem Polskiego Związku Działkowców.

§3

Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać na adres mailowy

pzdpodlaski@gmail.com lub na adres pocztowy ul. K. Ciołkowskiego 2/5 15-245

Białystok od 1 maja do 31 lipca  2021 roku.

Zgłoszenie to powinno zawierać:

1. Imię i nazwisko użytkownika działki.

2. Numer działki oraz nazwę Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

3. Fotografie lub materiały wideo przedstawiające działkę, ze szczególnym

uwzględnieniem elementów objętych punktacją.

4. Wyczerpującą odpowiedź pisemną na pytanie:

“Co robisz aby prowadzić działkę ekologicznie i chronić środowisko

naturalne?

Brak, któregoś z powyższych elementów zgłoszenia skutkuje dyskwalifikacją

uczestnika.

§4

Uczestnicy będą oceniani wg. następującej punktacji:

1. Przetwarzanie resztek roślinnych na kompost / 0-10 pkt



2. Efektywne zbieranie wody opadowej / 0-10 pkt

3. Różnorodność gatunków roślin uprawianych na działce / 0-5 pkt

4. Występowanie gatunków miododajnych (fotografie) / 0-5 pkt

5. Stosowanie nawozów organicznych (udokumentowane fotografią lub filmem) /

0-5 pkt

6. Ściółkowanie upraw warzyw i owoców / 0-10 pkt

7. Budki lęgowe dla ptaków / 0-5 pkt

8. Działania podjęte w celu wspierania ptaków zimujących w Polsce / 0-5 pkt

9. Obiekty stanowiące schronienie dla owadów / 0-5 pkt

10.Działania podejmowane w celu ochrony życia glebowego / 0-5 pkt

11. Ekologiczne metody ochrony roślin przed chorobami i niepożądanym

działaniem owadów / 0-5 pkt

12.Wykorzystywanie działki do uczenia dzieci zasad ochrony środowiska / 0-5

pkt

13. Wartość merytoryczna części pisemnej zgłoszenia / 0-10 pkt

14. Merytoryczna wartość materiałów zdjęciowych i innych zawartych w

zgłoszeniu / 0-5 pkt

Punkty ujemne:

1. Brak kompostownika, lub jego konstrukcja niezgodna z zasadami

kompostowania / -20 pkt

2. Dominacja żywotnika zachodniego w roślinności działki / -20 pkt

3. Brak warzyw i roślin owocujących / -20 pkt

§5

Okręgowa Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych zgłoszeń. Jeżeli

sytuacja epidemiologiczna w kraju na to pozwoli Komisja zastrzega sobie prawo do

osobistej lustracji danej działki przy obecności uczestnika konkursu w celu

weryfikacji zgodności stanu faktycznego z tym przedstawionym w zgłoszeniu.

§6

W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów, Okręgowa

Komisja Konkursowa podejmie ostateczną decyzję o zajętym miejscu.

§7



Nagrody pieniężne zostaną przydzielone w następujący sposób:

● za zajęcie I miejsca 1 000,- pln;

● za zajęcie II miejsca 800,- pln;

● za zajęcie III miejsca 500,- pln;

● za zajęcie IV miejsca 400,- pln;

● za zajęcie miejsc od V do X 100,- pln

● za zajęcie miejsc od XI do XX nagrody ,rzeczowe.

§8

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 września 2021 roku. Wyniki zostaną

opublikwowane na stronie internetowej pzdpodlaski.pl

§9

Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza jednoczesne wyrażenie zgody na

przetwarzanie nadesłanych danych osobowych przez Okręgowy Zarząd Podlaski

PZD w Białymstoku.


