
Załącznik do Uchwały 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

nr ………../2021 

z dnia ……. czerwca 2021 roku 

 

 

 

REGULAMIN 

Konkursu dla wielkopolskich gospodarstw agroturystycznych pn. 

„Strona internetowa przewodnikiem po agroturystyce w Wielkopolsce” 

 
§ 1. 

Przedmiot i cel Konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest posiadanie najbardziej innowacyjnej, kreatywnej, 

pomysłowej, oryginalnej i estetycznej strony internetowej przez dane gospodarstwo 

agroturystyczne w województwie wielkopolskim. 

2. Cele konkursu: 

1) popularyzacja i promocja wielkopolskiej wsi jako miejsca wypoczynku, 

2) podniesienie jakości usług turystycznych, 

3) popularyzacja walorów krajoznawczych i kulturowych wielkopolskiej wsi, 

4) zainteresowanie i zachęcenie do wypoczynku na wsi zarówno gości krajowych, jak 

i zagranicznych, 

5) motywacja jednostek agroturystycznych/turystycznych do podnoszenia standardu, 

jakości oraz zakresu oferty, 

6) popularyzacja i promocja tradycyjnej kuchni wielkopolskiej. 

 

§ 2. 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

2. Obsługę Konkursu prowadzi Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 3. 

Zasięg konkursu 

1. Konkurs realizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego. 

 

§ 4. 

Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby będące właścicielami gospodarstw 

agroturystycznych zarejestrowanych na terenie Wielkopolski jako odrębna działalność 

gospodarcza (czyli gospodarstwa muszą posiadać powyżej 5 pokoi). 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast podanie danych osobowych właściciela 

gospodarstwa agroturystycznego jest niezbędne do rozstrzygnięcia Konkursu  

i wydania nagród. 

 



§ 5. 

Prawo zgłaszania kandydatów 

1. Do udziału w konkursie mają prawo zgłaszać: 

- Marszałek Województwa Wielkopolskiego lub osoba upoważniona, 

- wójtowie, burmistrzowie miast i gmin, 

- starostowie, 

- organizacje agroturystyczne i turystyczne, 

- Lokalne Grupy Działania programu LEADER, 

- samodzielnie gestorzy i właściciele obiektów. 

 

§ 6. 

Czas trwania 

1. Nabór zgłoszeń odbywa się w okresie od 7 czerwca do 2 lipca 2021 roku do godz. 

15:30.  

2. Ocena i wyłonienie najlepszych stron internetowych obiektów agroturystycznych – 

kandydatów do zajęcia I, II i III miejsca oraz wyróżnień nastąpi do 16 lipca 2021 roku.  

3. Wręczenie nagród nastąpi po zatwierdzeniu listy laureatów przez Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego. 

4. Wyniki konkursu w zakresie nazwy i adresu obiektu oraz nazwy strony internetowej 

obiektu zostaną upublicznione podczas uroczystości rozdania nagród oraz 

opublikowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego www.umww.pl. 

 

§ 7. 

Warunki konkursu 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz 

przesłanie go w określonym terminie do organizatora. Do formularza należy dołączyć 

podpisaną Klauzulę Informacyjną oraz Oświadczenie Uczestnika Konkursu .  

2. Ogłoszenie o konkursie wraz z Formularzem Zgłoszeniowym oraz Klauzulą 

Informacyjną i Oświadczeniem Uczestnika Konkursu zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

www.umww.pl. 

3. Formularze Zgłoszeniowe wraz z załącznikami w wersji papierowej należy składać 

osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w siedzibie 

Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.  

W przypadku wysyłki pocztą lub kurierem na kopercie należy dopisać „KONKURS 

AGROTURYSTYCZNY”. 

4. Formularze Zgłoszeniowe wraz z załącznikami można także składać drogą 

elektroniczną na adres e-mailowy: dr.sekretariat@umww.pl lub za pośrednictwem 

elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu w ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP. 

5. O przyjęciu formularza zgłoszeniowego decyduje data wpływu do siedziby Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

http://www.umww.pl/
http://www.umww.pl/
mailto:dr.sekretariat@umww.pl


6. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie wskazanym w § 6 , ust. 1  nie zostaną 

dopuszczone do Konkursu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które do niego nie dotarły  

z przyczyn od niego niezależnych. 

 

§ 8. 

Kapituła Konkursu 

1. Kapitułę konkursu powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

2. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący. 

3. Kapituła zapoznaje się ze stronami internetowymi po upływie terminu wskazanego  

w § 6, ust. 1. 

4. Kapituła przedstawia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego propozycję przyznania 

I, II i III miejsca, wyróżnień oraz nagrody specjalnej. 

 

§ 9. 

Kryteria oceny 

1. Przy ocenie wykonania stron internetowych Kapituła weźmie pod uwagę : 

a) wykonanie – estetykę, innowacyjność – 0 - 5 pkt., 

b) obecność w mediach społecznościowych, m.in.: Facebook, Instagram itp. –  

ilość punktów uzależniona od ilości mediów, 

c) możliwość przeglądania zdjęć (czy się otwierają?) 0 - 1 pkt., 

d) możliwość zarezerwowania noclegu ze strony – 0 - 1 pkt., 

e) umieszczoną mapkę z dojazdem – 0 – 1 pkt., 

f) informację o innych atrakcjach w okolicy – 0 – 1 pkt., 

g) tłumaczenia strony na języki, m.in. angielski, im. więcej tym lepiej –  

w zależności ile języków, tyle punktów, 

h) dodatkowe funkcje strony, np. audio przewodniki – 0 – 1 pkt, 

i) możliwość odbycia wirtualnego spaceru – 0 - 1 pkt. 

 

§ 10. 

Sposób wyłaniania laureatów 

1. Nadesłane zgłoszenia są weryfikowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

2. Kapituła Konkursowa w obecności co najmniej ¾ swojego składu dokonuje oceny 

wszystkich stron internetowych. Kapituła ocenia strony internetowe obiektów 

agroturystycznych na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu. 

3. Kapituła Konkursowa może zaproponować rezygnację z przyznania którejkolwiek  

z nagród, bądź przyznanie nagrody tego samego stopnia więcej niż jednemu obiektowi 

agroturystycznemu. 

4. Kapituła sporządza protokół z obrad do zatwierdzenia wyników i list, który przedstawia 

Zarządowi Województwa Wielkopolskiego wraz z listą rankingową nominowanych  

i wyróżnionych oraz propozycją nagród. 

 

 



§ 11. 

Nagrody 

1. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznaje laureatom nagrody finansowe oraz 

dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca i wyróżnienia. 

2. Zarząd Województwa Wielkopolskiego może przyznać w konkursie nagrodę specjalną. 

Kandydata do nagrody specjalnej przedstawia Kapituła spośród obiektów zgłoszonych 

do konkursu. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie 

zorganizowanej w tym celu uroczystości. Informacja z wręczenia nagród zostanie 

ogłoszona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego. 

4. Dane osobowe oraz wizerunek uczestników w szczególności laureatów, będą 

wykorzystywane nieodpłatnie w celu promocji Województwa Wielkopolskiego, za 

zgodą uczestnika. 

 

 

§ 12. 

Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, zapoznanie się 

z Klauzulą informacyjną – Załącznik nr 2. 

2. Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem dotyczące przeprowadzenia Konkursu 

rozstrzyga kapituła Konkursu, której decyzje są ostateczne. 

3. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora, który zastrzega 

sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunków 

uczestnictwa w Konkursie, a także do przerwania Konkursu lub jego zakończenia bez 

dokonania wyboru zwycięskich projektów, w każdym momencie, bez podawania 

przyczyn. 

 


