
Uchwala Nr 27412016

Prerydium Krajowej Rady Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w
z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie ogloszenia konkursu jubileuszowego pt.

,r35 lat PZD - historia i wspomnienia'

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Zwiyzku Dzialkowc6w, w celu
upamigtnienia historii 35 lat istnienia PZD widzianej oczami dzialkowc6w i
dzialaczy postanawia:

$1
1. Ogtosi6 konkurs jubileuszolvy pt. ,,35latPZD - historia i wspomnienia".
2. Celem konkursu jest:

a) upamigtnienie dzialalnoSci i istnieniaPZD przezminione 35 lat
b) uchronienie od zapomnienia wairych wspomni en, przelomowych chwil i

obrantjqcych te wydaruenia zdjgt lub dokument6w
c) pokazanie waim€1 roli, jakq PZD pelni w rozwoju ogrodnictwa

dzialkowego w Polsce

d) pokazanie ogromnego wysilku wielu os6b na przestrzeni tych lat, kt6ry
przyczynil sig do budowania jednoSci i solidarno6ci Srodowiska
dzialkowego

e) ukazanie szerokiego spektrum dziaNartia Zwiqzku poczqwszy od wsparcia
organizacyjnego, przez prawne, ksiggowe, edukacyjne, oswiatowe, po
ekologiczne i spolecme.

$2
Udzial w konkursie mo?e wzi46 kuizdy dzialacz i dzialkowiec, kt6ry jest
czlonkiem PZD i nadesle do Krajowej Rady PZD wlasny material na jeden ze
wskazanych w konkursie temat6w.

s3
Nadsylane prace powinny prezentowai w formie pisemnej i - o ile jest to
mozliwe - wraz z dodatkolvymi materialami archiwalnymi, jeden ze wskazanych
poni2ej temat6w:



niniejszej uchwaty, podaj4c w nim m.

konkursu ma odeslac przekazane rzeczy.

adres, nd ktory organizator

$s
1. Oceny prac w konkursie dokona specjalnie w tym celu powolana przez

Prezydium KR PZD Komisja Konkursowa. Pod uwagg zostanie wzigta
zawarto(f merytoryczna i historyczna nadeslanych prac, a tak2e estetyka i
orrygl4d, oryginalne ujgcie tematu, zrontmialy jE yk przekazu, przejrzystoS6

pracy i jej wartoS6 informacyjna.
2. Konkurs rozstrzygnie Prezydium Krajowej Rady PZD na podstawie oceny

przedstawionej przez Komisj g konkursow4.

s6
Nagrody w Konkursie:

a) za I miejsce dyplom i nagrodg pienigimqw wysoko5ci 5.00021.

b) za II miejsce dyplom i nagrodg pienigimqw wysokoSci 4.00021.

c) za III miejsce dyplom i nagrodg pienigzn4 w wysoko5ci 3.00021.

d) za wyr6Znienia dyplom i nagrodapienighna w wysokoSci 1.00021.

e) wszyscy uczestnicy konkursu otrzymaj4 dyplomy i pami4tkowe upominki
oraz wy dawnictwa zwiqzkow e.

$7

ry

Eugeniusz CKI

Najlepsze prace zostanq opublikowane w formie jubileuszowej ksi4zki, a tak2e
publikowane bgd q na Lamach medi6w zwiqzkon rych.

I WICEP

Tadeusz J

Warszrwct, dnia 28 lipca 2016 r.



Zalqcznik do Uchwaly I{r /2016

Prezydium KR PZD z dnia 28 lipca 2016 r.

FORMULARZ
Zgloszenia do konkursu pt.

oo35 latPZD - historia i wspomnienia)'

Wyraiam zgodq na nieodplatne rvykorrystanie mojej pracy lub jej czgsci, do
publikacji w formie drukowanej bqdi: elektronicznej w mediach
zrvi4zkorvy ch oraz w j ubileuszowej ksi4Zce.

Imig i nazrrisko uczestnika

Tytul pracy konkursowej

Adres korespondencyj ny

Nr dzialkio ogr6d, miejscowosd

Sta2 wP7,D

Lista pelnionych funkcji w PZD ?k

Lista zalqcznik6w do pracy, kt6re
winny byd odeslane

(*) Wpisywat Qlko w przypadku pelnienia takichfrrkcji

/Miejscowo6i, data/ /Podpis uczestnika konku rsu/


