Załącznik nr 4 do uchwały 202 Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Katowicach z dnia
7.05.2018

Protokół Okręgowej Komisji Konkursowej z przeprowadzonej lustracji
w konkursie „WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2018”
Działka nr ........... położona w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
im. ............................................................. w……........................................
Okręg Śląskim
użytkowana przez .............................................................................................,
adres …………………………………………………………………………….
nr telefonu …………………… ………………………….
zgłoszona do Okręgowego Konkursu „Wzorowa Działka Roku 2018”.
Lustracja przeprowadzona została przez zespół Krajowej Komisji Konkursowej
w składzie:
1. ..............................................................................................................................
imię i nazwisko
2. ...............................................................................................................................
imię i nazwisko
w obecności przedstawiciela Delegatury Rejonowej, Zarządu ROD, a także
użytkownika działki:
1. .........................................................................................................................
imię i nazwisko
2. .........................................................................................................................
imię i nazwisko
3. .........................................................................................................................
imię i nazwisko
4. .........................................................................................................................
imię i nazwisko

W oparciu o dokonaną lustrację zagospodarowania działki oraz zgodnie
z regulaminem konkursu: „Wzorowa Działka Roku 2018”, ustala się następującą
punktację:
1. Rozplanowanie i urządzenie działki (0-10 pkt.)
(ocena ogólna, racjonalne wykorzystanie terenu)

przyznano .......pkt.

2. Estetyka działki (ład i porządek, ogrodzenie i urządzenia
na działce zgodne z regulaminem ROD) (0-10 pkt.)

przyznano .......pkt.

3. Trawnik i jego utrzymanie (0-10 pkt.)

przyznano .......pkt.

4. Część ozdobno-wypoczynkowa, w tym:
a) bogaty dobór roślin ozdobnych – drzewa i krzewy ozdobne,
w tym iglaki, pnącza i byliny (0-10 pkt.)

przyznano .......pkt.

b) urządzenia wypoczynkowe i rekreacyjne (0-10 pkt.) – przyznano ......pkt.
5. Część produkcyjna działki, w tym:
a) sadownicza
(różnorodność drzew i krzewów owocowych, przestrzeganie odległości nasadzeń od granic
działki, prawidłowe formowanie koron, cięcie i prześwietlanie, zdrowotność)

(0-10pkt.) – przyznano ........pkt.
b) warzywnicza
(bogaty dobór gatunków, w tym ziół) (0-10 pkt.) –

przyznano .......pkt.

6. Mała architektura na działce
a) płotki, murki, trejaże, pergole, oczka i zbiorniki wodne (0-10 pkt.) –
przyznano .........pkt.
b) inne elementy małej architektury,
np. rzeźby (0-10 pkt.) –

przyznano …….pkt.

7. Estetyka i stan techniczny altany
a) powierzchnia i odległość altany od granicy działki zgodne
z Regulaminem ROD (0-10 pkt.)

przyznano ........pkt.

b) wykorzystanie altany
zgodnie z Regulaminem ROD (0-10 pkt.)

przyznano ........pkt.

c) estetyka i stan techniczny altany (0-10 pkt.)

przyznano ....…pkt.

8. Posiadanie na działce kompostownika
i jego wykorzystanie (0-10 pkt.)

przyznano .......pkt.

9. Ekologia na działce
(budki lęgowe, karmniki dla ptaków, domki dla owadów pożytecznych,
ekologiczne sposoby ochrony roślin, stosowanie nawozów
naturalnych) (0-10 pkt.)

przyznano ……..pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania – 140 pkt.
Przyznano – ...............pkt.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach: jeden dla Delegatury Rejonowej , drugi dla
Komisji Konkursowej Okręgu Śląskiego, trzeci dla Zarządu ROD.
Podpis/y/ użytkownika działki
…………………..........................................................................
Podpisy przedstawicieli
Zarządu ROD

Podpisy członków zespołu
Komisji Konkursowej

1. ................................................

1. ................................

2. ...........................…............

2. .................................

3. .................................................
4. ..................................................

Pieczęć ROD

Miejscowość ............................, dnia ................................ 2018 r.

