
 
 

Puławy, dnia 13 maja 2016 r. 
SP.4040.1.18.2016.KL 

 

Regulamin 
nadawania tytułu „Plantator Roku Gminy Puławy” 

 
 

§ 1. Postanowienia ogólne. 
 

1. Organizatorem Konkursu o tytuł „Plantatora Roku Gminy Puławy” (dalej zwanego 
Konkursem) jest Urząd Gminy Puławy z siedzibą w Puławach (24-100) przy ul. Dęblińskiej 4. 

2. Celem Konkursu jest promowanie nowoczesnej uprawy owoców miękkich ze szczególnym 

uwzględnieniem uprawy truskawki. Konkurs ma na celu docenianie producentów rolnych, 

którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie modernizują i rozwijają swoje gospodarstwa, 

podnosząc ich produktywność i opłacalność, kultywując jednocześnie tradycje związane  

z uprawą truskawki.  

3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Gminy Puławy, prowadzący 
na jej terenie uprawę truskawek. 

4. W Konkursie mogą uczestniczyć pracownicy Urzędu Gminy Puławy, gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz Radni Gminy Puławy z tym zastrzeżeniem, że nie mogą być im 
przyznane nagrody konkursowe. Dopuszcza się jednak możliwość wręczenia im wyróżnień 
poza konkursem. 
 

§ 2. Termin i zasady zgłoszeń. 

1. Prawo zgłoszenia kandydatów do tytułu „Plantatora Roku Gminy Puławy” przysługuje: 
1) grupie co najmniej 8 pełnoletnich mieszkańców Gminy Puławy, 
2) organizacjom pozarządowym, mającym siedzibę na terenie Gminy Puławy, 
3) Sołtysowi sołectwa znajdującego się na terenie Gminy Puławy, 
4) Radnym Gminy Puławy w grupie co najmniej 3, 
5) Wójtowi Gminy Puławy. 

2. Zgłoszenie kandydata odbywa się poprzez złożenie wypełnionej Karty zgłoszeniowej, której 
wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Do karty można dołączyć zdjęcia lub inne 
materiały, potwierdzające zawarte w niej informacje. 

3. Karty zgłoszeniowe należy dostarczać do Urzędu Gminy Puławy najpóźniej do dnia 10 
czerwca 2016 r. w godzinach urzędowania. 

4. Kandydat do tytułu „Plantator Roku Gminy Puławy” musi wyrazić swoją zgodę na zgłoszenie. 

 

§ 3. Sposób rozstrzygnięcia i kryteria konkursu. 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Kapitułę Konkursową w składzie powołanym przez 
Wójta Gminy Puławy. 

2. Kapituła będzie opierać swoją ocenę na informacjach zawartych w kartach zgłoszenia oraz na 
podstawie wizytacji upraw zgłoszonych kandydatów. 

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w oparciu o następujące kryteria: 
1) powierzchnia gospodarstwa przeznaczona pod uprawę truskawek; 



2) nowoczesny charakter gospodarstwa, w tym dążenie do zwiększenia poziomu 
mechanizacji produkcji; 

3) dbałość o estetykę zagrody, 
4) ekologiczny sposób prowadzenia gospodarstwa, 
5) wykorzystywanie środków z funduszy Unii Europejskiej, 
6) uczestnictwo szkoleniach i kursach; 
7) współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie opracowywania  

i wdrażania nowych metod gospodarowania; 
8) zaangażowanie w działalność organizacji społecznych i samorządu terytorialnego; 
9) oddziaływanie na społeczność lokalną poprzez dawanie przykładu dobrego 

zarządzania gospodarstwem. 
4. Spośród zgłoszonych kandydatów Kapituła Konkursowa wyłoni jednego, któremu zostanie 

nadany tytuł „Plantator Roku Gminy Puławy”. 
5. Zwycięzca Konkursu otrzyma pamiątkową statuetkę, prawo do posługiwania się tytułem 

„Plantator Roku Gminy Puławy” oraz prawo członkostwa w Kapitule kolejnej edycji Konkursu. 
6. Kapituła posiada prawo do przyznawania dodatkowych wyróżnień w Konkursie. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe. 

1. Ewentualne spory i wątpliwości wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu rozstrzyga 

Wójt Gminy Puławy. 

2. Kandydat wyrażając zgodę na zgłoszenie do Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych 

prowadzonych przez Organizatora. 

3. Kandydat wyrażając zgodę na zgłoszenie do Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne 

utrwalanie przez Organizatora jego wizerunku w trakcie trwania konkursu. Nadto wyraża 

nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku jego osoby w formie 

analogowej i cyfrowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w dowolnym medium - na 

potrzeby działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. 

 

 

 

 

 

 


