
Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 31/2022 

Starosty Lipnowskiego  
z dnia 26.04.2022r. 

REGULAMIN KONKURSU 
„ROLNIK POWIATU LIPNOWSKIEGO 2022” 

 
§1. 
Cel konkursu 
Popularyzacja działań rolników z terenu Powiatu Lipnowskiego, ich osiągnięć zawodowych i 
społecznych. Zaprezentowanie ich pomysłowości, zaradności i szczególnego przywiązania do 
powiatu i tradycji rolniczych. 
  
§2. 
Organizator konkursu  
Powiat Lipnowski, ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno, tel. 54 30 66 133/132, fax.: 54 30 
66 199, e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl. 
 
§3. 
Kapituła Konkursu  
W skład Kapituły wchodzą osoby i przedstawiciele instytucji, których powołuje Starosta Lipnowski 
na podstawie Zarządzenia o Konkursie. 
 
§ 4. 
Kategorie Konkursu 

1. Produkcja roślinna, 
2. Produkcja zwierzęca,  
3. Ogrodnictwo (sadownictwo, warzywnictwo, szkółkarstwo), 
4. Agroturystyka,  
5. Przetwórstwo rolno – spożywcze. 

 
§5. 
Zasady uczestnictwa w Konkursie 
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie rolnika przez: 

a) Zarząd Powiatu, 
b) Radę Powiatu, 
c) Burmistrzów i Wójtów, radnych Rad Gmin z terenu powiatu lipnowskiego,  
d) Organizacje rolnicze i branżowe, a w szczególności: Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Izbę 

Rolniczą, Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców, Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, itp.  

e) Osoby indywidualne. 
2. Wypełnioną Kartę Zgłoszeniową stanowiącą Załącznik A do niniejszego Regulaminu należy 
przesłać wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty na adres organizatora Konkursu „Rolnik 
Powiatu Lipnowskiego 2022”, w terminie do 15 lipca br.  
3. Opłata rejestracyjna wynosi odpowiednio: 
- 200zł, jeżeli zgłaszającym jest instytucja, 
- 100zł, jeżeli zgłaszającym jest osoba indywidualna. 
4. Z opłaty, o której mowa w ust. 3 zwolnione są podmioty wymienione w ust.1 lit. a) - b). 
5. Wpłat należy dokonywać na konto Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10B, 
87 – 600 Lipno w Banku Spółdzielczym w Lipnie numer 50 9542 0008 2012 0021 0513 0001 
z dopiskiem „Rolnik Powiatu Lipnowskiego 2022” 
 
5. Opłata rejestracyjna jest przeznaczona na: 
- koszty wykonania grawertonów/statuetek dla najlepszych rolników,  
- koszty wykonania dyplomów gratulacyjnych dla nominowanych rolników,  
- koszty zakupu nagród rzeczowych dla laureatów Konkursu, 
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- koszty zaproszeń na uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu (2 zaproszenia otrzymuje nominowany 
rolnik, 1 otrzymuje podmiot nominujący rolnika), 
- koszt uczestnictwa w uroczystym bankiecie z okazji zakończenia Konkursu,  
- koszt promocji w mediach,  
- koszty organizacyjne. 
 
§6.  
Kryteria konkursowe  
 
1. Podstawowym kryterium oceny nominowanych kandydatów jest ich działalność zawodowa, 
aktywność społeczna (na podstawie danych w Karcie Zgłoszeniowej – Załącznik A do 
niniejszego Regulaminu) oraz rekomendacje udzielone przez podmioty zgłaszające dane 
kandydata do Konkursu i rekomendacja sołtysa sołectwa, w którym rolnik zamieszkuje/ prowadzi 
znaczącą część działalności rolniczej. 
2. Kapituła dokonuje oceny nominowanego na podstawie danych zawartych w zgłoszeniach, 
rekomendacji zgłaszającego oraz sołtysa, a także na podstawie dokumentacji zdjęciowej 
załączonej do zgłoszenia.  
3. Nominowanym może zostać rolnik, któremu w ciągu ostatnich trzech lat nie został nadany tytuł 
„Rolnik Powiatu Lipnowskiego”. 
 
§7. 
Nagrody 
 
1. Kapituła Konkursowa dokonuje selekcji nadesłanych wniosków i przyporządkowuje je do 
odpowiedniej kategorii, w której nadaje tytuł „Rolnika Powiatu Lipnowskiego 2022” w drodze 
tajnego głosowania. 
2. Kapituła zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród w kategoriach ustalonych w § 4 
regulaminu Konkursu lub innego podziału nagród. 
3. W kategoriach produkcja roślinna oraz produkcja zwierzęca spośród nominowanych 
podmiotów Kapituła może wyłonić maksymalnie trzech laureatów. W pozostałych kategoriach 
Kapituła może wyłonić po jednym laureacie. 
4. Nominowani, a nienagrodzeni uczestnicy Konkursu otrzymują dyplom gratulacyjny. 
5. Osoby nagrodzone w poszczególnych kategoriach otrzymują: 
- dyplomy gratulacyjne, 
- grawertony/statuetki, 
- nagrody rzeczowe, 
- prawo używania tytułu „Rolnik Powiatu Lipnowskiego 2022” w swoich materiałach promocyjno – 
reklamowych. 
 
§8. 
Sprawy organizacyjne 
 
1. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu „Rolnik Powiatu Lipnowskiego 2022” nastąpi w dniu 27 
sierpnia 2022r. (sobota)  podczas obchodów -Powiatowo-Gminnych Dożynek 2022, które 
odbędą się w miejscowości Łochocin 
2. Szczegółowych informacji o zasadach uczestnictwa w Konkursie „Rolnik Powiatu 
Lipnowskiego 2022” udzielą pracownicy organizatora: Powiat Lipnowski, ul. Sierakowskiego 10B, 
87-600 Lipno, tel./54/ 30 66 133/ 132, e-mail: projektyipromocja@lipnowski.powiat.pl, 
d.siedlecki@lipnowski.powiat.pl. 

mailto:projektyipromocja@lipnowski.powiat.pl
mailto:d.siedlecki@lipnowski.powiat.pl

