
Konkurs plastyczny „Pszczoła naszym przyjacielem” 

i konkurs fotograficzny „Życie pszczół w obiektywie” 
Czas trwania  od 01.04.2014 do 30.06.2014r 

 

 

Mając na względzie potrzebę ochrony środowiska naturalnego chcę pogłębić 

świadomość dzieci, młodzieży i dorosłych na temat dobrodziejstw – jakie niesie ze sobą 

pszczoła miodna oraz uświadomić zakres zagrożeń wynikających z masowego ginięcia pszczół. 

 

Dlatego zapraszam wszystkich chętnych do udziału w konkursach poświęconych 

tematyce pszczół. 

 

Regulamin konkursów 

 

I Organizator: 

 

Grażyna Klon 

Konkursy realizowane są w ramach projektu  „Spotkania edukacyjne: Pszczelarstwo – pasja i 

wspólne dobro – spotkania edukacyjne z mieszkańcami ” współfinansowanego ze środków unijnych 

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” 

 

Przy współpracy: 

Koło Pszczelarzy Gorzyce 

 

 

II Cel konkursów: 

 

1. Popularyzacja wiedzy na temat życia pszczół, ich znaczenia dla życia człowieka i przyrody oraz 

funkcjonowania środowiska naturalnego. 

2. 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, krzewy, kwiaty i wszystkie rośliny, niezbędne dla życia pszczół, a tym 

samym życia człowieka. 

3. 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. 

 

 

III Konkursy: 

 

1.Konkurs plastyczny „Pszczoła naszym przyjacielem” 

 

1.Uczestnicy – konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół 

podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych. 

Prace oceniane będą w następujących grupach wiekowych: 

dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie klas I -VI szkół podstawowych, uczniowie klas I -III 

szkół gimnazjalnych. 

 

2.Warunki uczestnictwa – przedmiotem konkursu jest wyłonienie pracy plastycznej dotyczącej życia 

pszczół w środowisku. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką w formacie nie 

mniejszym niż A3 



3.Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę plastyczną. 

4.Konkurs skierowany jest do uczestników indywidualnych – prace zbiorowe nie będą oceniane. 

5. Prace należy nadesłać do 30. 06.2014r. 

 

2. Konkurs fotograficzny „Życie pszczół w obiektywie” 

 

1. Uczestnicy – konkurs kierowany jest do wszystkich fotografujących. 

 

2. Warunki uczestnictwa – każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 3 fotografii, minimalny 

format 20x30 cm i większe, uczestnicy mogą zgłaszać do konkursu wyłącznie fotografie wykonane 

samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Do prac należy dołączyć 

oświadczenie o posiadaniu pełnych praw autorskich do zdjęć. Należy dołączyć do zdjęć płytę CD 

lub DVD z cyfrowym zapisem nadesłanych prac ( PNG lub JPEG) w pełnej rozdzielczości. 

3. Prace należy nadesłać do 30.06.2014r. 

 

 

IV Informacje dodatkowe 

       

 

1.  Prace należy na odwrocie opisać: podać tytuł pracy, wpisać imię i nazwisko autora, wiek, adres 

domowy, nazwę placówki do której uczęszcza osoba biorąca udział w konkursie oraz numer 

telefonu. 

2.  Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Organizatora lub ze względów technicznych 

na adres: 

Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach ul. Strażacka 8 

 

 

V Nagrody 

 

  Jury powołane przez Organizatora w skład którego wchodzić będą przedstawiciele: Koła 

Pszczelarzy Gorzyce, Koła Pszczelarzy Krzyżanowice, GZOKSIT w Tworkowie, GCKSIT w 

Godowie oraz WDK w Czyżowicach,  dokona kwalifikacji prac na wystawę pokonkursową oraz 

przyzna I, II, III nagrodę w każdej kategorii. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe 

i produkty pszczele. Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięzców oraz przyznania 

miejsca ex aequo oraz przyznania trzech wyróżnień w każdej kategorii. 

 Otwarcie wystawy i wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas obchodów Gminnych Dożynek 

gminy Gorzyce w sierpniu 2014r. 

 

 

VI.  Prawa organizatora 

 

 

1.  Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora 

2.  Organizator 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 dużej ilości prac organizator zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru prac 

przeznaczonych na wystawę pokonkursową. 

4.  W przypadku małej liczby zgłoszonych prac organizator zastrzega sobie prawo możliwości do 

odwołania konkursu. 

5.  Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu. 

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRAW AUTORSKICH ORAZ ZGODA NA 

PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 

  

Imię i nazwisko: …................................................................................ 

 

Adres e-mail, telefon: …....................................................................... 

 

Tytuł zgłoszonej pracy:.......................................................................... 

  

  

Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Życie pszczół w obiektywie” zamieszczonym na 

stronie internetowej podanej przez organizatora: www.wdk.czyzowice.net  i akceptuję jego warunki. 

Oświadczam, że do zgłoszonych zdjęć posiadam pełne prawa autorskie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Grażynę Klon danych osobowych na potrzeby 

konkursu „Życie pszczół w obiektywie” oraz w celach marketingowych organizatora /ustawa o 

ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz.zm./. 

  

 

 

 

 

                                                                           ________________________________ 

                                                                                 podpis Uczestnika Konkursu 

http://www.wdk.czyzowice.net/

