
POLsKl ZWIĄZEK DZIAŁKOW0ÓW
oKREGo\^l/ ZARąD

61-623 Poznań, ul. Wlczak 16

tel.61 823-61,71 UCHWAŁA nr 2L4|2O2t

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu
z dnia 26 lipca 202L r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu okręgowego

,,Strona internetowa wizytówkq ROD w roku 40-1ecia PZD"

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu zapoznał się z,'protokołem komisji
konkursowej powołanej uchwałą nr L49/2O21 Okręgowego Zarządu Polskiego żwiązku
Działkowców w Pozna niu z 14 czerwca 2O2L r. i rozstrzygnięciami podjętymi przez komisję w
sprawie konkursu ,,Strona internetowa wizytówką ROD w roku 40-1ecia PZD". Na podstawie
przedstawionego Protokołu Okręgowy Zarząd stwierdza i postanawia:

§r

Do konkursu ,,Strona internetowa wizytówką ROD w roku 40-1ec ia PZD" zgłosiło się 8 RoD.
Członkowie komisji dokonali indywidualnej oceny zgłoszonych stron internetowych, a następnie
wspólnie podjęli decyzję o klasyfikacji w konkursie.

§z

Na podstawie powyższego Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu postanawia przyznać uczestniczącym
w konkursie ROD następujące miejsca:
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§s

Zgodnie z uchwałą nr97/202L OkręgowegoZarząduPZDw Poznaniu z dnia 27 kw'letnia2Ożt
r.:

o RoD im. ks. przyłuskiego w poznaniu za zajęcie l miejsca otrzymuje nagrodę
finansową w kwocie 2OOO zł,

o ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu zazajęcie ll miejsca nagrodę finansową
w kwocie 1500 zl

o RoD im. chociszewskiego w poznaniu za zajęcie lll miejsca na8rodę finansową w
kwocie 1000 zł.

o wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy.

Protokół Komisji Konkursowej stanowi za|ącĘ

ROD im. ks. Przyłuskiego w Poznaniu - 448 pkt. / 495 pkt.

ROD im. 2 ArmiiWojska Polskiego w Poznaniu -43t pkt./ 495 pkt.

ROD im. Chociszewskiego w Poznaniu - 384 pkt./ 495 pkt.

ROD im. gen. H. Dąbrowskiego w Poznaniu -379 pkt. / 495 pkt.

ROD Mazurek w Poznaniu - 375 pkt./ 495 pkt.

ROD im. Kościuszkiw Rawiczu -323pkt./ a95 pkt.

ROD im. Króla St. Leszczyńskiego w Lesznie - 255 pkt. / a95 pkt.

ROD im. Curie-Skłodowskiej (PKP} w Poznaniu - I32 pkt./ 495 pkt.

jszej uchwały.
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