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Regulamin konkursu na temat pszczoły w przyrodzie i wartości  pracy pszczoły. 

(Uchwalony przez Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie 

dnia 14.03.2018.) 

 

Kierując się zasadą konieczności dbałości o środowisko naturalne  oraz statutowymi zapisami 

o popularyzowaniu polskiego miodu i innych produktów pszczelich Regionalny Związek 

Pszczelarzy w Częstochowie ogłasza konkursy związane z tą tematyką. Zapraszamy 

wszystkich chętnych do udziału w konkursach poświęconych tematyce pszczół w ramach 

niniejszego regulaminu. 

I.  Organizator :  Regionalny Związku Pszczelarzy w Częstochowie, ul. Łukowa 57, 

42-280 Częstochowa  

II. Cel Konkursów:  

1. Popularyzacja wiedzy na temat znaczenia i pracy pszczół w środowisku 

naturalnym;  

2. Popularyzacja właściwości miodu i innych produktów pszczelich. 

III. Kategorie konkursu:  

1. „Pszczoła w przyrodzie”  

Uczestnicy – konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Prace oceniane będą w następujących grupach wiekowych:  

1. dzieci w wieku przedszkolnym,  

2. uczniowie klas 0-III,  

3. uczniowie klas IV-VI; 

4. uczniowie klas VII –VIII (w tym uczniowie klas gimnazjalnych) 

Warunki uczestnictwa - przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej 

dotyczącej życia pszczół przyrodzie. Technika pracy dowolna, format pracy nie 

mniejszy niż A4, nie większy niż A3.  

2.  „Plakat promujący miód rodzimy”  

Uczestnicy - konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.  

Warunki uczestnictwa - przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu promującego 

miód produkowany przez pszczoły z  bliskiego otoczenia geograficznego. 

Technika pracy dowolna,   
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3. Multimedialny klip reklamowy  „Miód (inne produkty pszczele) – zdrowie dla 

człowieka” 

Uczestnicy – konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Warunki uczestnictwa – każdy uczestnik konkursu  dostarcza film promocyjny 

długości max 1 minuta na nośniku elektronicznym.  Mile widziane podkreślenie 

wartości miodu rodzimego. 

IV.  Informacje dodatkowe:  

1. Uczestnicy mogą zgłaszać do konkursu wyłącznie prace wykonane 

samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Do każdej pracy 

należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu pełnych praw autorskich. 

2.  Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. 

3. Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: 

imię i nazwisko autora, wiek i adres domowy, numer telefonu,( adres e-mail 

mile widziany); 

4. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Do 

pracy niepełnoletniego uczestnika konkursu należy  dołączyć także zgodę 

rodziców lub opiekunów prawnych. 

5. Prace należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do 13.06.2018 r. do  

Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie ul. Łukowa 57. 

6. Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

Organizator zastrzega sobie prawo do nie odsyłania tych prac. 

V.  Nagrody: 

1.  Jury powołane przez Organizatora dokona kwalifikacji prac na wystawę 

pokonkursową oraz przyzna I, II, III nagrodę w każdej kategorii. Jury 

zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięzców oraz przyznania miejsc 

ex aequo. Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród laureatom 

nastąpi 12.08.2018 r. podczas II Regionalnego Dnia Pszczelarza w Lelowie  

2. Nagrody: 

1) I miejsce – 7 słoików miodu po ca 1 kg + puchar 

2) II miejsce – 5 słoików miodu po ca 1 kg + puchar 

3) III miejsce – 4 słoiki miodu po ca 1 kg + puchar 

3. Decyzja JURY jest ostateczna. 
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4. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego ujawnienia sponsorów 

poszczególnych nagród. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania własnych nagród specjalnych 

poza werdyktem jury. (Na przykład nagrody dla uczestników poza I,  II lub III 

miejscem) 

 

VI.  Prawa organizatora:  

 

1. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, 

nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenia tych informacji 

w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i internecie. 

3. W przypadku małej liczby zgłoszonych prac organizator zastrzega sobie 

możliwość  odwołania konkursu. 

4. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego 

regulaminu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji zapisów 

niniejszego regulaminu. 

6. Informacje organizatora związane z  ogłoszonymi  konkursami zamieszczane 

będą na stronie internetowej:  www.rzpcz.pl   

 

http://www.rzpcz.pl/

