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REGULAMIN 

konkursu AGRO-wczasy 
 

1. Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, z siedzibą pod adresem 

Minikowo 1, 89-122 Minikowo koło Nakła nad Notecią. 

2. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach: 

- I kategoria: gospodarstwo agroturystyczne, 

- II kategoria: usługi turystyki wiejskiej, 

- III kategoria: atrakcyjna kuchnia regionalna. 

3. Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane gospodarstwa agroturystyczne, obiekty turystyki wiejskiej oraz 

obiekty oferujące potrawy regionalne, znajdujące się na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego. 

Zgłoszenia mogą dokonywać właściciele wyżej wymienionych obiektów lub inne osoby wyznaczone do tej czynności 

na podstawie stosownego upoważnienia.  

4. Laureatami konkursu mogą zostać osoby prowadzące gospodarstwo agroturystyczne, osoby świadczące usługi  

w zakresie turystyki wiejskiej oraz osoby oferujące gościom potrawy kuchni regionalnej, w obiektach położonych na 

terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego.   

5. Kandydaturę do konkursu można zgłosić tylko w jednej z trzech kategorii. Laureaci I, II lub III miejsca oraz wyróżnieni 

w  poprzednich dwóch edycjach Konkursu „AGRO-wczasy” mogą zostać zgłoszeni do tegorocznej edycji Konkursu 

wyłącznie w kategorii, w której nie byli nagrodzeni w dwóch poprzednich edycjach.   

6. Pod pojęciem agroturystyki rozumie się działalność polegającą na świadczeniu usług turystycznych w czynnym 

gospodarstwie rolnym, którego właściciel jest rolnikiem. Pod pojęciem turystyki wiejskiej rozumie się działalność 

polegającą na świadczeniu usług turystycznych na obszarach wiejskich przez inne podmioty - osoby fizyczne lub prawne 

prowadzące działalność gospodarczą. Przez pojęcie „obiekt oferujący atrakcyjną kuchnię regionalną” rozumie się 

gospodarstwo agroturystyczne lub podmiot świadczący usługi gastronomiczne, znajdujący się na terenie wiejskim 

województwa kujawsko-pomorskiego, nienależący do sieci gastronomicznych, korzystających z franczyzy lub licencji, 

świadczący usługi w sposób stały lub sezonowy, którego przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż 

posiłków i napojów do spożycia na miejscu i/lub na wynos. Pod pojęciem kuchni regionalnej rozumie się produkty  

i środki żywnościowe wytwarzane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, charakterystyczne dla tego regionu, 

a także potrawy specyficzne dla tego regionu, charakteryzujące się tradycyjną recepturą, ręcznym sposobem 

wytwarzania, powstające w oparciu o surowce pochodzące przynajmniej w 50 % z terenu województwa kujawsko-

pomorskiego. 

7. W tegorocznej edycji konkursu, w kategorii „Atrakcyjna kuchnia regionalna”, ocenianą potrawą będzie 

danie wegetariańskie. Sugeruje się aby do oceny komisji konkursowej przedstawić danie główne (a nie np. zupę). 

8. Zgłoszenia do konkursu należy składać na odpowiednim dla danej kategorii formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym 

załącznik do niniejszego regulaminu. Do zgłoszenia należy załączyć minimum 5 opisanych zdjęć, prezentujących 

zgłoszony obiekt. W kategorii „atrakcyjna kuchnia regionalna” należy dodatkowo dołączyć recepturę przyrządzania 

zgłaszanej do oceny potrawy oraz określić jej cenę. Przesłane opisy oraz zdjęcia mają umożliwić dokonanie wstępnej 

oceny obiektu przez komisję konkursową, zgodnie z podaną niżej punktacją. Termin wpływu zgłoszeń do udziału  

w konkursie upływa 30 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Organizatora). 

Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.  

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy kierować na adres: 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Minikowo 1, 89-122 Minikowo koło Nakła nad Notecią,  

z dopiskiem Konkurs „AGRO-wczasy”. 
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9. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez, powołaną do tego celu, komisję konkursową. 

10. Komisja konkursowa, po weryfikacji zgłoszeń i wizytacji obiektów, dokona wyboru zwycięzców oraz wyróżnionych.  

11. Kryteria oceny punktowej przeprowadzanej przez komisję w poszczególnych kategoriach: 

 

 I kategoria – gospodarstwo agroturystyczne: 

1) atrakcyjność oferty – punktacja 0-10: 

a) możliwość zapoznania się z pracami rolniczymi wykonywanymi w gospodarstwie – punktacja 0-2, 

b) dostępność zwierząt gospodarskich – punktacja 0-2, 

c) dostępność roślin uprawnych – punktacja 0-2, 

d) różnorodność oferty skorelowana z wymaganiami odbiorców – punktacja 0-4; 

2) standard gospodarstwa – punktacja 0-13: 

a) estetyka otoczenia, w tym ogrodu i budynków inwentarskich oraz pokoi gościnnych – punktacja 0-4, 

b) higiena pomieszczeń i żywienia (jeśli dotyczy) – punktacja 0-2, 

c) wyposażenie pokoi gościnnych – punktacja 0-2, 

d) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla turystów – punktacja 0-2, 

e) dostępność węzła sanitarnego – punktacja 0-1, 

f) dodatkowe pomieszczenia dostępne dla gości (kuchnia, pokój wypoczynkowy, itp.) – punktacja 0-2; 

3) stopień oddziaływania na środowisko – punktacja 0-6: 

a) wyposażenie w odnawialne źródła energii – punktacja 0-2, 

b) segregacja odpadów – punktacja 0-1, 

c) zabezpieczenie pojemników na odpady – punktacja 0-1, 

d) kompostowanie odpadów – punktacja 0-2; 

4) możliwość pozyskania lokalnej żywności – punktacja 0-3; 

5) aktywność kwaterodawcy w promowaniu oferty gospodarstwa – punktacja 0-4; 

6) oznakowanie drogi do obiektu – punktacja 0-2; 

7) inwestycje podnoszące standard usług (wprowadzone w ostatnim roku) – punktacja 0-2. 

 

II kategoria – usługi turystyki wiejskiej: 

1)  atrakcyjność oferty – punktacja 0-16; 

a) związek z działalnością rolniczą – punktacja 0-2, 

b) związek z dziedzictwem kultury materialnej i niematerialnej wsi – punktacja 0-4, 

c) różnorodność oferty skorelowana z wymaganiami odbiorców – punktacja 0-4, 

d) ogólna atrakcyjność – punktacja 0-6; 

2) standard obiektu – punktacja 0-9: 

a) estetyka otoczenia i pomieszczeń – punktacja 0-4, 

b) higiena pomieszczeń i żywienia (jeśli dotyczy) – punktacja 0-2, 

c) wyposażenie obiektu – punktacja 0-2, 

d) dostępność węzła sanitarnego – punktacja 0-1; 

3) stopień oddziaływania na środowisko – punktacja 0-4: 

a) wyposażenie w odnawialne źródła energii – punktacja 0-2, 

b) segregacja odpadów – punktacja 0-1, 

c) zabezpieczenie pojemników na odpady – punktacja 0-1, 

4) możliwość pozyskania lokalnej żywności – punktacja 0-3; 

5) aktywność zarządzających w promowaniu obiektu – punktacja 0-4; 
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6) oznakowanie drogi do obiektu – punktacja 0-2; 

7) inwestycje podnoszące standard usług (wprowadzone w ostatnim roku) – punktacja 0-2. 

 

 III kategoria – atrakcyjna kuchnia regionalna: 

1)   atrakcyjność oferty – punktacja 0-20: 

a) różnorodność oferty z kuchnią regionalną – punktacja 0-4,  

b) wielkość porcji w stosunku do ceny – punktacja 0-2, 

c)  dostępność dla klienta – punktacja 0-4, 

c) jakość, wygląd i smak potrawy – punktacja 0-10;  

 2)   standard lokalu – punktacja 0-10: 

a) wystrój wnętrza i estetyka – punktacja 0-4, 

b) elementy wystroju związane z regionem – punktacja 0-4, 

c) higiena żywienia i pomieszczeń – punktacja 0-2; 

 3)   wykorzystanie produktów lokalnych – punktacja 0-6: 

a) produkty z własnej uprawy – punktacja 0-4, 

b) produkty od lokalnych rolników – punktacja 0-2;  

4)   znajomość regionaliów przez obsługę  (regionu, potraw, tradycji) – punktacja 0-2; 

5)   dodatkowe usługi (cateringowe lub inne) – punktacja 0-2; 

          6)   aktywność zarządzających w promowaniu oferty żywieniowej – punktacja 0-4; 

7)   oznakowanie drogi do obiektu – punktacja 0-2; 

8)   inwestycje podnoszące standard usług (wprowadzone w ostatnim roku) – punktacja 0-2. 

12. Zgłoszone obiekty mają obowiązek udostępnić komisji konkursowej wszystkie pomieszczenia wymagane do prawidłowej 

oceny podczas wizji lokalnej, która stanowi nieodłączny element II etapu konkursu. O kwalifikacji do II etapu właściciel 

zostanie poinformowany mailowo. 

13. Zwycięzcy w każdej z kategorii otrzymają nagrody finansowe za zajęcie I, II i III miejsca. Dopuszcza się możliwość 

przyznania nagród równorzędnych – w przypadku wysokiej oceny kilku obiektów, oraz możliwość zmniejszenia liczby 

laureatów w poszczególnych kategoriach – w przypadku niespełnienia kryteriów oceny w danej kategorii. Komisja 

konkursowa ma możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień. Łączna kwota nagród finansowych wynosi 10.500,00 zł 

brutto. O liczbie zwycięzców i wysokości nagród za poszczególne miejsca zdecyduje komisja konkursowa.  

14. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i nagrodzenie laureatów nastąpi podczas VIII Kujawsko-Pomorskiego Forum 

Turystyki Wiejskiej – Historia dzieje się dziś.  

15. Lista laureatów i obiektów wyróżnionych w konkursie zostanie opublikowana na stronie www.kpodr.pl. 

16. Wysłanie zgłoszenia do konkursu jest równoważne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 

 
Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

https://www.ksow.pl/

