
 

Regulamin Konkursu Przyrodniczego  

„Najciekawszy projekt domku dla owadów”.  

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie 

przyrodniczym „Najciekawszy projekt domku dla owadów”. 

2. Organizatorzy: Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz oraz Świetlica 

Wiejska w Laskach Koszalińskich.  

Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Andrzej Leśniewicz. 

3. Cele konkursu: 

 promowanie wiedzy na temat pozytywnego udziału wielu gatunków 

owadów w życiu roślin (owady - zapylacze), 

 kształtowanie umiejętności poprawiania warunków bytowania 

pożytecznych owadów w środowisku, 

 propagowanie postaw proekologicznych, 

 zachęcenie społeczności do ochrony owadów zapylających, 

 rozwijanie wyobraźni, fantazji i zdolności manualnych. 

4. Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad 

niniejszego regulaminu. 

5. Termin dostarczenia prac upływa 13.05.2016 roku.  

6. Uczestnikiem konkursu może być każdy zainteresowany mieszkaniec Gminy 

Biesiekierz. Szczególnie zachęcamy do udziału majsterkowiczów, 

działkowców, dzieci z rodzicami, młodzież, sołectwa, szkoły. 

7. Uczestnik (indywidualny lub grupowy) może wysłać na konkurs tylko  

1 pracę. 

8. Zadanie polega na wykonaniu, zgodnie z tematem i celem konkursu,  

z naturalnych materiałów np. z drewna, słomy, patyków itp. konstrukcji do 

postawienia lub zawieszenia – „domku” do zasiedlenia przez pożyteczne 

owady. 

9. Zgłoszenia z pracami prosimy dostarczyć do Biblioteki w Biesiekierzu 

(Biesiekierz 13). Na zgłoszeniu należy wyraźnie podać dane adresowe  



i telefon kontaktowy, natomiast każda praca powinna być opisana imieniem, 

nazwiskiem i wiekiem autora lub nazwą uczestnika grupowego. 

10. Jury powołane przez Organizatora wybierze i nagrodzi najlepsze prace. 

Decyzje jury są ostateczne. 

11. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody niespodzianki, natomiast 

wszystkie prace zostaną pokazane na wystawie na terenie Biblioteki  

w Biesiekierzu.  

12. Wyniki konkursu będą dostępne w dniu 18.05.2016 roku na stronie 

http://www.biblioteka-biesiekierz.pl/. Uroczyste wręczenie nagród 

planowane jest na 20 maja 2016 roku w Bibliotece w Biesiekierzu. 

Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich równowartość pieniężną. 

13. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na 

gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby konkursu 

danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

29.08.1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) w zakresie, w jakim jest to 

niezbędne do realizacji Konkursu. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym 

czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form 

informacji i zawiadomień uczestników konkursu. 

15. Zmiany w regulaminie nie mogą naruszyć praw nabytych przez uczestników 

konkursu. 

16. Regulamin konkursu jest zamieszczony na stronie www.biblioteka-

biesiekierz.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  

94-3180189 
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