
Załącznik nr 1 do uchwały nr  23A/2022  

Zarządu ROD „Malina”  

         z dnia 6 lipca 2022 r. 
 

REGULAMIN KONKURSU  

„DZIAŁKA ROKU 2022" 

 

§ 1 

 

1. Organizatorem konkursu jest Rodzinny Ogród Działkowy „Malina”. 
2. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest zgłoszenie działki do dnia 15 

lipca i podanie przez uczestnika swoich danych  takich jak imię i nazwisko 

działkowca, nr działki oraz dane kontaktowe.  

3. Udział w konkursie „Działka Roku 2022" mogą wziąć wyłącznie działkowcy 

posiadający tytuł prawny do działki w ROD należącego do Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego Malina. 

4. Zgłoszenia do konkursu można dokonać drogą elektroniczną na adres 

rodmalina.info@gmail.com, lub osobiście w siedzibie Zarządu Bohaterów 

Warszawy 4, Kielce. 

5. Materiał fotograficzny powinien być wykonany w sposób umożliwiający jego 

wykorzystanie do publikacji. 

6. Termin zgłaszania działek do konkursu upływa dnia 15 lipca 2022 r. (decyduje 

data dostarczenia zgłoszenia drogą mailową lub osobiście w siedzibie zarządu. 

§ 2 

 

Warunkiem koniecznym udziału w konkursu jest: 

1. Wypełniony i podpisany „Ankiety uczestnika w konkursie”. 

2. Podpisane (czytelnie) ”Oświadczenie uczestnika w Konkursie” 

3. Oświadczenie podpisuje działkowiec posiadający tytuł prawny do działki w 

ROD „Malina” . 

4. Dostarczenie dokumentacji fotograficznej opisanej zgodnie z wykazem ujętym 

w formularzu utrwaloną na nośniku cyfrowym lub w formie kolorowego 

wydruku. 

§ 3 

 

1. Zgłoszone do konkursu działki będą oceniane na podstawie następujących 

kryteriów: 

 

I. Zagospodarowanie działki z podziałem na strefy rekreacyjne oraz uprawowe, 

racjonalne wykorzystanie terenu, (0- 10 pkt.) 

 

II. Różnorodność uprawianych roślin na działce (z uwzględnieniem gatunków 

zalecanych w ramach „Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania 

i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”) (0- 10 pkt.) 

a. kwatera sadownicza (różnorodność drzew i krzewów owocowych, 

prawidłowe formowanie koron, cięcie i prześwietlanie, zdrowotność) (0-5 

pkt) 
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b. uprawa warzywnicza (bogaty dobór gatunków w tym ziół) (0-5 pkt) 

 

III. Elementy wyposażenia działki związane z racjonalnym wykorzystaniem 

wody, kompostownik, (0-10pkt.) 

a) Kompostownik, estetyka i jego wykorzystanie (0-5pkt.) 

b) System gromadzenia deszczówki (0-5pkt.) 

IV. Bioróżnorodność (0-15pkt.) 

a) budki lęgowe, karmniki dla ptaków, domki dla owadów pożytecznych  

(0-5pkt.) 

b) rośliny miododajne (0-5pkt.) 

c) ekologiczne sposoby ochrony roślin, uprawy współrzędne, stosowanie nawozów 

naturalnych (0-5pkt.) 

 

V. Część ozdobna (0-30pkt.) 

a) Trawnik lub łąka kwietna (0-5pkt.) 

b) Rabaty ozdobne, byliny (0-5pkt.) 

c) Mała architektura na działce (0-5pkt.) 

d) Żywopłot (0-5pkt.) 

e) Nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych (0-5pkt.) 

f) Element wodny (np. oczko, staw, fontanna) (0-5pkt.) 

 

VI. Stan techniczny działki (0-10pkt.) 

a) Ogrodzenia, furtki (0-5pkt.) 

b) Ścieżki (0-5pkt.) 

VII. Altana działkowa (stan techniczny, estetyka) (0-10pkt.) 

a) Estetyka (oryginalność, powierzchnia, materiał) (0-5pkt.) 

b) Stan techniczny (0-5pkt.) 

 

VIII. Zgodność z regulaminem ROD (0-5pkt.) 

2. Ilość punktów możliwych do uzyskania w poszczególnych kategoriach określa 

§ 3 pkt 1. Łącznie uzyskać można 100 punktów. 

 
 

§ 4 

1. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych działek na podstawie 

wypełnionych formularzy, ankiety komisji konkursowej oraz dokumentacji 

fotograficznej. 

2. Brak załączenia do zgłoszenia któregokolwiek elementu, o którym mowa w  



§ 2, skutkuje dyskwalifikacją uczestnictwa w konkursie. 

 

 

§ 5 

 

Komisja konkursowa na podstawie protokołu i wniosków Komisji Konkursowej, 

dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali listę jego laureatów oraz osób wyróżnionych 

w konkursie w terminie do 27 sierpnia 2022 r. 

 

§ 6 

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie Dni Działkowca 2022 oraz 

opublikowane na stronie internetowej www.rodmalina.pl. 

 
 

Zarząd 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„Malina?” 

 

 


