Regulamin krajowego konkursu
„WZOROWY OGRODNIK” - XI edycja

I Cel konkursu
Celem konkursu jest wytypowanie i promocja ogrodników – producentów i ich gospodarstw,
których osiągnięcia, poziom produkcji oraz postawa osobista zasługują na wyróżnienie.
Konkurs ma służyć promowaniu dobrego wizerunku polskiego ogrodnictwa w kraju
i zagranicą a także promowaniu tradycji i wysokiej jakości produktów rodzimych z uwzględnieniem
aspektów ekologicznych.
II Kategorie
Konkurs przeprowadza się w 6 kategoriach:
-

warzywnictwo pod osłonami,

-

rośliny ozdobne pod osłonami,

-

warzywnictwo gruntowe,

-

sadownictwo,

-

szkółkarstwo roślin ozdobnych,

-

kategoria specjalna, dla gospodarstw, których produkcja nie mieści się ściśle
w w/w 5 kategoriach.

III Zgłoszenie kandydatur
Prawo zgłaszania kandydatów do udziału w Konkursie mają:
-

Ośrodki Doradztwa Rolniczego,

-

Izby Rolnicze,

-

Urzędy miast i gmin,

-

Starostwa,

-

Urzędy Marszałkowskie i Wojewódzkie,

-

Organizacje społeczno – zawodowe rolników, związki branżowe,

-

Agencje rządowe,

-

Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne,

-

Instytuty naukowo-badawcze,

-

Redakcje wydawnictw fachowych.

IV Sposób wyboru laureatów
1/ Komisja Konkursowa weryfikuje wszystkie zgłoszenia do Konkursu, odrzucając
ewentualne ankiety niekompletne.
2/ Kapituła na podstawie przesłanych materiałów, dokonuje wyboru po 3 - 5 finalistów
w każdej kategorii oraz typuje zwycięzców.
Uwzględnia wszystkie zweryfikowane zgłoszenia.
3/ W związku z tym, że podstawą do wyłonienia finalistów konkursu są materiały
przygotowane przez wiarygodnych Zgłaszających, zawartość merytoryczna zgłoszenia
wraz z załącznikami (fotografie np. na DVD, kserokopie certyfikatów, dyplomów,
wyróżnień itp.) będzie miała kluczowe znaczenie.
4/ Kapituła może uwzględnić opinie o kandydatach, pochodzące z innych źródeł.

V Kryteria
1/ W konkursie mogą uczestniczyć ogrodnicy i rolnicy indywidualni z całego kraju,
którzy są właścicielami gospodarstwa i prowadzą je co najmniej 5 lat.
2/ Gospodarstwa, które w dotychczasowych 10 edycjach konkursu, były 3-krotnie
nominowane do finału, i nie zdobyły głównego wyróżnienia, mogą ponownie
uczestniczyć w konkursie po upływie 3 lat od ostatniego zgłoszenia.
3/ Z udziału w konkursie wyklucza się osoby, które:
-

zalegają lub nie wywiązują się należycie z terminowych rozliczeń z kontrahentami,

-

wyrządzili szkodę kontrahentom lub osobom trzecim w związku z prowadzoną
działalnością,
-

zalegają z uiszczaniem podatków, opłat na ubezpieczenie itp.,

-

są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Karnym.

VI Oceniane zagadnienia (opisuje zgłaszający):
1. Technologie uprawy.
2. Działania prowadzące do uzyskania wysokiej jakości produktów w tym bezpiecznej
żywności.

3. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
4. Uzyskane certyfikaty jakości, dyplomy, uprawnienia itp.
5. Osiągane plony z jednostki powierzchni (kg/m2, szt/m2, dt/ha, t/ha).
6. Urządzenia usprawniające pracę ludzi.
7. Estetyka gospodarstwa.
8. Promocja gospodarstwa i jego produktów.
9. Działalność społeczna i charytatywna.
10. Rozwiązania nowatorskie, publikacje własne.
11. Przynależność do grup producentów, organizacji branżowych, stowarzyszeń itp.
12. Sprzedaż poza granice kraju.
13. Inne osiągnięcia związane z prowadzonym gospodarstwem.
Uwaga:
W kategorii szkółkarstwo roślin ozdobnych, zmienia się treść pkt. 5 „Osiągane plony...”, który
otrzymuje brzmienie: „Bogactwo oferty, wprowadzanie nowości i roślin rzadko spotykanych”.
VII Komisja Konkursowa, Kapituła
1/ Komisję Konkursową i Kapitułę powołują i odwołują Organizatorzy Dni Ogrodnika.
2/ Skład Kapituły mogą poszerzyć przedstawiciele Patronów honorowych i laureaci poprzednich
edycji konkursu.
VIII Terminarz – 2017 r.
1/ Zgłoszenia kandydatów wraz z kompletną dokumentacją, będą przyjmowane do
dnia 17 lipca 2017 r. na adres biura Konkursu.
2/ Ogrodnicy zakwalifikowani do finału oraz jednostki zgłaszające, najpóźniej 7 dni przed
wręczeniem wyróżnień, otrzymają pisemne zawiadomienie i zaproszenie na uroczystą galę.
3/ Uroczysta gala odbędzie się w dniu 09 września 2017 r. (sobota - pierwszy dzień XIX Dni
Ogrodnika) na zamku Czartoryskich w Gołuchowie k. Kalisza. W przypadku remontu obiektu –
przy Oficynie Muzeum Leśnictwa OKL w Gołuchowie, obok zamku.
IX Nagrody i wyróżnienia
1/ Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają tytuł „WZOROWY OGRODNIK”
oraz statuetkę z brązu oraz Certyfikat Znaku „Wzorowy Ogrodnik” upoważniający do

umieszczania znaku na produktach, opakowaniach itp.
Pozostałym 2 - 4 finalistom w każdej kategorii zostaną wręczone grawertony - nominacje do
tytułu „WZOROWY OGRODNIK”.
Uczestnicy, którzy nie zakwalifikują się do finału otrzymają dyplomy uczestnictwa w Konkursie.
2/ Wręczanie statuetek, dyplomów, certyfikatów, nagród odbywa się na uroczystej gali, podczas
Dni Ogrodnika w Gołuchowie k. Kalisza.
3/ Organizatorzy lub za ich zgodą sponsorzy, mogą przyznać laureatom i finalistom nagrody
rzeczowe.

X Organizatorzy
Organizatorami krajowego konkursu „WZOROWY OGRODNIK” są:
-

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,

-

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa, Oddział
w Kaliszu,

-

Polski Związek Ogrodniczy.

XI Adres biura Konkursu
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego WODR ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz
Tel/fax 062 75 75 423, kom. 501 123 769
e-mail: kalisz@wodr.poznan.pl i dniogrodnika@wp.pl
www.dni-ogrodnika.pl
XII Załączniki
1. Deklaracja uczestnictwa
2. Ankieta konkursowa
3. Dane zgłaszającego do Konkursu

