
REGULAMIN KONKURSU  

„SOŁECTWO PRZYJAZNE NATURZE 2016” 

 

I. Postanowienia ogólne  

1. Konkurs przeznaczony jest dla sołectw z terenu Województwa Wielkopolskiego. 

2. Konkurs ma na celu:  

a. zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw 

proekologicznych mieszkańców województwa, 

b. zachowanie wartości środowiska przyrodniczego,  

c. promocja sołectw przyjaznych środowisku oraz przedsięwzięć lokalnych, 

mogących mieć wpływ na stan środowiska.  

d. aktywizacja lokalnej społeczności, poprawa zdolności adaptacyjnych 

mieszkańców do zmian społeczno-gospodarczych. 

3. Organizatorami konkursu są: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 

Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju, Ogród Botaniczny 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

4. Fundatorem nagród pieniężnych dla zwycięzców konkursu jest Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

5. Patron medialny: Głos Wielkopolski. 

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie  

1. Sołectwa do udziału w konkursie mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego: 

rady gmin, wójtowie, burmistrzowie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału sołectwa w terminie do 

29.04.2016 roku w oparciu o załącznik nr 1. O terminie zgłoszenia decyduje data 

wpłynięcia zgłoszenia do organizatorów a nie data stempla pocztowego. 

3. Do zgłoszenia sołectwo może załączyć maksymalnie 12 fotografii (opatrzonych 

numerem i nazwą lub krótkim opisem). 

4. Zgłoszenia można składać drogą pocztową na adres Zespół Parków Krajobrazowych 

Województwa Wielkopolskiego ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań, lub podpisany 

skan formularza pocztą elektroniczną na adres zpkww_sekretariat@zpkww.pl a 

oryginał przedstawić na żądanie Organizatorów. 

5. Każda gmina może zgłosić tylko jedno sołectwo. 

6. Do konkursu można zgłaszać tylko sołectwa w których procent gospodarstw 

prowadzących produkcję rolną wynosi powyżej 50% ogółu gospodarstw domowych. 

7. Konkurs odbędzie się wówczas, gdy do Organizatorów wpłyną minimum 3 kompletne 

formularze zgłoszeniowe złożone przez 3 różne gminy. W wypadku złożenia 

mniejszej ilości formularzy konkurs nie zostanie rozstrzygnięty. 

 



III.  Zasady oceny prac konkursowych 
1. Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja powołana przez Organizatorów. 

2. Komisja dokonuje oceny w składzie nie mniejszym niż 3 osoby i wybiera spośród 

swojego grona Przewodniczącego. W skład Komisji wchodzi również przedstawiciel 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

3. Z posiedzenia Komisji sporządza się pisemny protokół. 

4. Członkowie Komisji mogą przyznać od 0 do 100 pkt każdemu sołectwu.  

5. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.zpkww.pl  

6. Komisja może przyznać nagrody równorzędne bądź może nie przyznać nagrody 

danego stopnia. 

7. Prawo interpretacji regulaminu konkursu bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w 

regulaminie przysługuje Przewodniczącemu Komisji. 

8. Ocenie podlegają przedsięwzięcia proekologiczne w zakresie ochrony środowiska, 

szczególnie: 

a. ochrona powietrza atmosferycznego; 

b. ochrona gleb, wód powierzchniowych i podziemnych; 

c. ochrona zwierząt i roślin; 

d. ochrona krajobrazu i ładu przestrzennego; 

e. edukacja ekologiczna mieszkańców i turystów. 

9. Ocenie podlegają tylko przedsięwzięcia zrealizowane w latach 2011-2016. 

 

IV. Harmonogram konkursu  
 

 

 

lp. 

 

Działanie 

 

Wykonawca 

 

Termin 

wykonania  

1 Ogłoszenie konkursu Organizatorzy 18.02.2016 

2 Przyjmowania zgłoszeń 

do konkursu 

Gmina / Sołectwo Do 

29.04.2016 

3 Rozstrzygnięcie 

konkursu  

i ogłoszenie wyników 

Komisja konkursowa 10.05.2016 

4 Uroczystość wręczenia 

nagród 

Sołectwo Przyjazne Naturze 2015 5 czerwca 

2016 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Nagrody 

1. Wartość nagród: 

a. I miejsce – 3000 zł  

b. II miejsce – 2000 zł  

c. III miejsce – 1000 zł  

2. Powyższe kwoty powinny  zostać przeznaczone na zakup określonych przez Radę 

Sołecką lub Sołtysa nagród rzeczowych z  wykorzystaniem na działania w zakresie 

ochrony środowiska, edukacji ekologicznej oraz turystyki. 

3. Nagrody pieniężne będą wypłacone w roku kalendarzowym, w którym została 

ogłoszona edycja konkursu. 

4. Zwycięzcy konkursu po otrzymaniu nagrody pieniężnej na wskazany rachunek 

bankowy dokonają zakupu określonego w ust. 2 w terminie do 30 dni i przedstawią 

faktury Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. 

5. Zakupu nagród dokonują sołectwa. Zakupy należy potwierdzić fakturami 

wystawionymi na sołectwa. Możliwe jest sfinansowanie części kosztów z większego 

zakupu. 

6. Trzem  zwycięskim sołectwom zostanie przyznany tytuł „Sołectwo Przyjazne Naturze 

2016”. 

7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie. 

8. Zwycięskie sołectwa nie mogą brać udziału w edycjach konkursu organizowanych  

przez następne cztery lata.  

 

VI. Postanowienia końcowe 
 

1. Od postanowienia komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

2. Komisja konkursowa nie uzasadnia decyzji o przyznaniu nagrody. 

3. Informacje i materiały dotyczące wykonanych przedsięwzięć środowiskowych w 

sołectwach będą mogły być dowolnie przetwarzane i rozpowszechniane przez 

organizatorów. 

4. Upoważniony przedstawiciel gminy reprezentujący sołectwo, składając swój podpis 

na formularzu zgłoszeniowym oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i 

akceptuje/ą jego postanowienia.  

5. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy 

konkursu. 

6. Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:  

Tomasz Michalski, e-mail: t.michalski@zpkww.pl, tel. (61) 6554656. 
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