
IUCEIWALA NR 54I2OI4
Prezyd i u m Kraj o'wej lRady Pols kiego zw iuzku Dzialkowc6w

z dnia 5 marca 2014 r.
w sprawiLe og,loszenia konkursu krajowego

,rW'zorowa Dzialka Roku 2074,,

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Zwiqzlat Dzialkowc6w, dzialajqc
na podstawie $ 150 ust. 2 p;L<t I'w zwiqzkuz 5 7 statutu pzD,postanawia:

s1
1 . Oglosi6 na rok 2014 konl:urs lraj owy pn. ,,Wzorowa Dzialka Roku 2014. .
2. Regulamin konkursu stanowi zalqczntk Nr 1 do uchwaly.

s2
1. Do udzialu w konkursie P'rezydia okrggowych zarzqd6w pZD z$aszajq
dzialk.j, kt6re sq laureatami w konkursach okrggolvych w 2013 roku.
2.Prezydium Okrggowego ZarzyduPzD, na terenie kl6rego majduje sig wigcej
ni? 50 tysigcy dzialek, moz:e zglosii do konkursu dwie dzialki.Dzialka bgd4ca
laureatem w konkursie krajowym mohe startowad z zachowraniem 3-letniej
karencji.
3. Termin zglaszania dzialek dro konkursu uplywa z dniem 30 maja 2014 r,
(decyduje data stempla pociutowr:go).

s3
Zgloszenie dzialki do konkursu,winno zawieral:
1) uchwalg prezydium okrggowego zarzqduPzD w sprawie wynik6w konkursu
w 2013 roku:
a) numer dziall<t oraznazwq: i adres ROD, na terenie kt6rego jest polo2ona,
b) nazwisko i imig jej u4rtkowniika wraz z adresem korespondencyjnym.
c) pisemn4 informacjg o dizialce ujmuj4c4 wszystkie d"i"Ly zawarte
w regulaminie konkursu krajowergo,
2) material zdj gciowy obej muj 4c,y :
a) zagospodarowanie dzialk| w llym jej widok og61ny,
b) altang,
c) czg(c produkcyj nq dzialki,
d) czgS6 wypoczynkowq dziaki,
e) elementy malej architekhrry,
0 ir-y material ilustracyjr:ry rxznany przez dzialkowca jako pomocny przy
ocenie dziaLh.

Material fotograficzny w;inien by6 dobrej jakoSci, wykonany w spos6b
umo2liwiaj4cy jego wykorrystanie do publikacji. Wskazane jest, aby byl
wykonany przez dobrego fbtografa i przekazany w formie elektronicznej.



$4

Brak zalqczenia do zgioszenia dlokument6w, o ktrirych mowa w $ 3 skutkuje nie
przyjgciem dzialln do konkursu,,

$s
1. Czlonkowie Komisji I(onkursowej KR PZD ner podstawie przeslanych
material6w, w terminie do 10 lipca 2014 r. dokonaj4 oceny dziaLek
zgloszonych do konkursu.

2. Komisja Konkursowa Krzfowej Rady pZ,D sporz4dzi protok6l wraz
z wnioskami na potrzeby Prcryclium Krajowej Rady ptaD.

Prezydium Krajowej Rady PZI)
dokona r ozstrzy gni gcia korrkursu
w konkursie.

s6

na podstawie protokolu Komisji i wniosk6w
i ustali listg jeg;o lauLreat6w oruz wyr62nienia

s7
U4rtkownicy:
1. bgdqcy laureatami korrkursu (8 dziaNek) otrzynajq nagrody rzeczowe
o wartoSci 1000 zl,
2. wyroimionych 5 dzialek cttr4rmajqnagrody rzeezowe o wartoSci 500 zl,
3. wszystkich dzialek biorqr:ych udzial w konkursie ofizymaj4 dyplony, a takae
roczmq prenumeratg miesig cznika ,dziallawiec" oraz wydawnictwa zwi4zkowe.

s8
Wyniki konkursu ogloszone z<tstanq w trakcie Krajowych Dni Dzialkowca
Roku 2014 oraz zostantl opublikowane w miesigczniku ,,dzialkowiec"
i Biuletynie Informacyjnym PZD.

ZES

Warszawa. dnia 5 marca 2014 r.

liugenius



zalqcaik Nr I do uchwalJt pr,e4tdium KR pzD z dn., 5 marca 2014 r.

REGULA MIT\[ KONKURSU KRAJI'OWEGO

,,wzotRovyA DZIALKA ROKtr 2014,,

1. Rozplanowanie i urz1dtzenie dzialki
(ocena og6lna, racj onalns rrykorzystanie terenu)
2. Estetyka dzialki (lad i porzq.dek, ogrodzenie i urzErzenia
na dzialce zgodne z regularninem ROD)
3. Trawnik i jego utrzymranie
4. CzgS(, ozdobno-wypoczynkowao w tym:
a) bogaty dob6r roSlin ozdobnyoh
b) urzqdzenia wypoczynkowe i rekreacyjne
5. Czg56 produkcyjna dzialki, w tym:
a) sadownicza
(r6morodno56 drzew i krzerw6u/ owocowych, prze st rz<tganie
odleglosci nasadzeri od granic dzialh,t, prawidlowe fonnowanie
koron, cigcie i prze6wietlanLie, zdrowotnoSi)
b) warzywnicza
(bogaty dob6r gatunk6w, u, tymL ziol)
6. Mala architektura na dzialce
a) plotki, murki, trejahe,pergole, oczkai zbiorniki woclne
b) inne elementy malej architektury
7. Estetyka i stan technicz:ny altany
a) wymiary altany i jej stan techniczny zgadne
zregulaminem ROD
b) wykorzystanie altany zgodnie z rcgulaminem ILOD
c) estetyka altany
8. Posiadanie na dzialce kompostownika i jego wykorrystanie
9. Ekologia na dzialce
(budki lggowe, karmniki dlra ptak6w, ekologicnre sposoby ochrony ro6lin,
stosowanie nawoz6w naturalnych) 0-10 pkt.

l:.4czna ilo56 punlkt6w do uryskania 140 pkt.

* Poniewa? materiaty ilur;trac;yjne bEda publikow&rire otdz wykorzystywane
do promowania rodzinnych ogrod6w dzialkolvych i Zwiqzkt winny by6 one
dobrej jakoSci.
** Stwierdzenie nie przest:rzegania postanowieri regulaminu ROD w zakresie
zagospodarowania dziall<r oraz nieoplacenie sklladki czlonkowskiej i innych
oplat w 2013 roku na rzectz ogrodu w ustalonlrch terminach skutkuje
dyskwalifi kacjq uczestnictrva w konkursie.
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