
REGULAMIN 
 
 

KONKURSU 
 

„ Od agroturystyki do turystyki wiejskiej” 
 

 

ORGANIZATOR: 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie.  

TERMIN REALIZACJI: 

I etap oddziałowy – 03.04. – 26.05.2017r.  

II etap wojewódzki – 01.06. -30.06.2017r. 

Cel: 

Celem konkursu „Od agroturystyki do turystyki wiejskiej” jest popularyzacja najlepszych rozwiązań  

i innowacyjnych sposobów prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich Mazowsza. Dla 

laureatów konkursu jest on potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług, służy promocji oferty 

turystycznej mazowieckiej wsi oraz upowszechnianiu idei wypoczynku na obszarach wiejskich.  

 

Konkurs realizowany będzie w dwóch kategoriach:  

I – gospodarstwo agroturystyczne, II – obiekt turystyki wiejskiej. 

UCZESTNICY: 

Uczestnikami konkursu są rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną oraz właściciele obiektów turystyki 

wiejskiej z terenu województwa mazowieckiego współpracujący z MODR Warszawa.  

SPOSÓB REALIZACJI: 

Konkurs „Od agroturystyki do turystyki wiejskiej” zasięgiem obejmie obszar Województwa 

Mazowieckiego 

Konkurs realizowany będzie w dwóch etapach - oddziałowym i wojewódzkim. 

I ETAP ODDZIAŁOWY– celem eliminacji oddziałowych będzie wyłonienie po jednym zwycięzcy w każdej 

kategorii, czyli najlepszego innowacyjnego gospodarstwa agroturystycznego oraz najlepszego 

innowacyjnego obiektu turystyki wiejskiej, które zostaną zgłoszone do II etapu wojewódzkiego 

konkursu.  

Organizatorami I etapu Konkursu są Oddziały MODR. W ramach Oddziałów konkurs koordynują  

Zespoły ROW.  

Do obowiązków organizatora I etapu Konkursu należy: 

1. Powołanie (w uzgodnieniu z dyrektorem Oddziału) Oddziałowej Komisji Konkursowej. 

2. Ustalenie terminu, przeprowadzenia lustracji i ocena gospodarstw i obiektów turystyki wiejskiej 

(według arkusza ocen - zał. 1 i 2). 

3. Wyłonienie laureatów I etapu Oddziałowego i przekazanie protokołów wraz z dokumentacją 

fotograficzną na płycie CD do MODR Warszawa w terminie do 26.05.2017r.  



 

II ETAP WOJEWÓDZKI – uczestnikami II etapu Konkursu są laureaci wyłonieni w I etapie. 

Organizatorem II etapu Konkursu jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie.  

Wojewódzki etap konkursu koordynuje Dział ROW przy współudziale Zespołów ROW.  

Do obowiązków organizatora II etapu Konkursu należy:  

1. Ogłoszenie i zakreślenie ram czasowych realizacji całego Konkursu 

2. Powołanie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej – składającej się z pracowników: Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej i Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Komisję, na wniosek koordynatora, 

powołuje Dyrektor MODR Warszawa. 

3. Przeprowadzenie lustracji i oceny gospodarstw oraz obiektów turystyki wiejskiej wyłonionych w I 

etapie (według arkusza ocen - zał. 1 i 2.) 

W ustalonym terminie, Dyrektor Oddziału oddeleguje pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za 

etap oddziałowy konkursu do uczestnictwa w lustracji i ocenie zgłoszonego gospodarstwa 

agroturystycznego i obiektu turystyki wiejskiej, przez Komisję Wojewódzką. Terminy lustracji zostaną 

przekazane do Dyrektora Oddziału z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. 

4. Wyłonienie po trzech laureatów Konkursu w każdej kategorii (I, II i III miejsce) i sporządzenie 

protokołu w terminie do 30.06.2017r. 

 

PODSUMOWANIE KONKURSU: 

Podsumowanie konkursu zaplanowano podczas III konferencji z cyklu „Sukcesy i problemy turystyki wiejskiej 

na Mazowszu” pt. „Sieciowanie usług turystycznych na obszarach wiejskich Mazowsza” w październiku 

2017r. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe lub pieniężne oraz dyplomy. Wzorem lat ubiegłych 

laureaci konkursu zostaną zaprezentowani w wydawanym przez MODR miesięczniku „Wieś Mazowiecka”, na 

stronie internetowej MODR www.modr.mazowsze.pl oraz w broszurze pt. Laureaci konkursu „Od 

agroturystyki do turystyki wiejskiej” Mazowsze 2017r.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Laureaci I miejsca wojewódzkiego etapu nie mogą brać udziału w trzech kolejnych edycjach Konkursu.  

ZAŁĄCZNIKI: 

zał. 1. – Arkusz oceny gospodarstwa agroturystycznego 

zał. 2. – Arkusz oceny obiektu turystyki wiejskiej 

Zał. 3 – Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie 

obiektów hotelarskich i innych obiektów hotelarskich, w których świadczone są usługi hotelarskie 

(Dz.U.2006.22.169 z późn.zm.) 

http://www.modr.mazowsze.pl/

