REGULAMIN KONKURSU „Planeta pszczół”
I.

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu „Planeta pszczół”” jest Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Poznaniu, Stary Browar oraz Miody Suszka.
II.

Cel konkursu

Celem konkursu jest:
a) popularyzacja wiedzy na temat życia pszczół, ich znaczenia dla życia człowieka
i przyrody oraz funkcjonowania środowiska naturalnego,
b) zwrócenie uwagi na piękno przyrody, a także zagrożenia ekologiczne wynikające
z ciągle malejącej ilości pasiek oraz postępującej degradacji środowiska, którego
dużą część stanowią pszczoły oraz drzewa, kwiaty i wszystkie rośliny niezbędne dla
życia pszczół, a tym samym życia człowieka,
c) uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na konieczność stosowania zachowań
proekologicznych dla dobra całego środowiska naturalnego, a przez to możliwość
pozyskiwania wysokowartościowych produktów pszczelich, które są wielkim skarbem
przekazywanym przez naturę człowiekowi,
d) upowszechnianie wiedzy na temat produktów wyrabianych na bazie miodu,
e) pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców i ich integracja,
f) krzewienie kultury lub dziedzictwa kulturowego i tradycji regionu,

III.

Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 1-3
szkół podstawowych.
Wykonanie prac
1. Tematyka konkursu obejmuje życie pszczół w środowisku naturalnym.
Mając na uwadze potrzebę ochrony środowiska naturalnego, konkurs ten
ma pogłębić świadomość dzieci, młodzieży i osób dorosłych na temat
dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą pszczoła miodna oraz uświadomić
zakres zagrożeń wynikających z masowego ginięcia pszczół.
2. Technika wykonywania prac jest dowolna. Format pracy: max. A3
3. Prace należy opisać na odwrocie: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa,
nazwa szkoły.
4. Każdy z uczestników może wykonać tylko jedną pracę
5. Prace należy dostarczyć do biura siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Poznaniu (pokój nr 14):
Gajowa 10
60-959 Poznań
6. Termin składania prac upływa 20.05.2019 o godzinie 15:00

IV.

Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1. Wszystkie prace dostarczone do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego
przez Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania konkursu, biorąc pod
uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność dostarczonych prac
3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: I- Przedszkola oraz II- Szkoła
podstawowa
4. Spośród dostarczonych prac Jury wybierze po trzy prace w dwóch kategoriach
wiekowych , które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
5. Jury może również nadać wyróżnienia – o ilości tych prac Jury zadecyduje
podczas obrad.
6. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione klasy zostaną powiadomione podczas
pikniku edukacyjnego PSZCZELA NIEDZIELA W STARYM BROWARZE.
V.

Nagrody

1. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
VI.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatorów.
2. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach
losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem przez
uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania dowolnych zmian
w regulaminie konkursu w trakcie jego trwania.

