STOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW POWIATU DĄBROWSKIEGO
UL. BERKA JOSELEWICZA 5, 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA
e-mail: sspd2011@interia.pl, tel. 014 642 24 31, tel/fax 014 642 22 29.

Regulamin konkursu pn. „owaD-ziOM”

I.

Organizator konkursu:
Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

II.

Czas trwania konkursu
Konkurs pn. „owaD-ziOM” rozpoczyna się 7.06.2021 r. i trwa do 10.09.2021 r.

III.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Cele konkursu:
Wykonanie domku dla dzikich pszczół i innych owadów zapylających.
Ochrona różnorodności biologicznej pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających.
Zwrócenie uwagi na problem masowego wymierania dziko żyjących owadów, zwłaszcza
zapylających.
Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci, oraz ich rodzin poprzez wykorzystanie
różnorodnych elementów przyrodniczych (patyki, szyszki, trzcina) do budowy domków dla
owadów.
Kształtowanie postaw, zachowań i działań proekologicznych dzieci w wieku szkolnym.
Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.
Rozwijanie umiejętności i warsztatu plastycznego, wspieranie amatorskiej twórczości
artystycznej.
Integracja rodzinna poprzez wspólne zaangażowanie się w działania na rzecz dziko żyjących
owadów.

IV. Postanowienia ogólne:
1.

2.

3.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
znajdujących się na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Uczestnicy konkursu będą podzieleni na 3
kategorie: uczniowie klas 1-4 oraz 5-8 szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół
ponadpodstawowych.
Każdy uczestnik tworzy zespół rodzinny (rozumiany jako grupa osób (maks.4) w różnym wieku,
która wspólnie wykonuje pracę). Zespół wybiera sobie dowolną nazwę, która będzie używana
w celu łatwej identyfikacji i podaje ją w karcie zgłoszenia.
Konkurs będzie polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu przez zespół rodzinny 1 konstrukcji
zasiedlającej dla dzikich owadów zapylających.
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5.
6.
7.
8.
9.

V.

Domki należy wykonać z różnego rodzaju materiałów naturalnych (przyrodniczych) jak np.:
trzcina, glina, drewno, siano, szyszki, patyki, kora, mech, gruba tektura. Można również
wykorzystać inne materiały (także sztuczne), które zwiększą wyraz artystyczny oraz
dekoracyjność pracy nie ograniczając funkcjonalności domków dla owadów.
Konstrukcja może mieć dowolny kształt o wymiarach nie przekraczających 50x40x20 cm.
Każda praca powinna mieć metryczkę z nazwą zespołu oraz klasą.
Konstrukcja musi być wykonana samodzielnie przez zespół rodzinny, nie może zostać
zakupiona.
Wykonane w konkursie domki zostaną zainstalowane w parkach, ogrodach w 7 gminach
należących do Powiatu Dąbrowskiego.
Domki wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu), należy przysłać lub
dostarczyć osobiście pod adres głównego organizatora: Stowarzyszenie Samorządów Powiatu
Dąbrowskiego, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska na dziennik podawczy
do dnia 10 września 2021 r. do godz. 15.00.
Przebieg konkursu:

1.
2.

3.

4.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 10 dni roboczych od zakończenia konkursu.
Złożone prace będą oceniane przez powołaną przez organizatora Komisję konkursową według
następujących kryteriów:
- funkcjonalność i prawidłowość wykonania zgodnie z zasadami budowania domków dla
owadów (w skali 0-10 pkt)
- pomysłowość w doborze zastosowanych materiałów i ich bezpieczeństwo dla ludzi i
środowiska (w skali 0-10 pkt)
- estetyka i pomysłowość projektu (w skali 0-10 pkt).
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia: 30.
Zwycięzcy zostaną zawiadomieni o wygraniu nagrody za pośrednictwem informacji
prywatnych, a następnie ogłoszeni na portalu facebook.com i stronie internetowej
www.powiatdabrowski.pl.
Wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora konkursu, który
rozdysponuje je pomiędzy gminami.
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VI. Nagrody:
Zwycięskie oraz wyróżnione zespoły rodzinne otrzymają dyplomy oraz zestawy nagród
rzeczowych.

VII. Informacje końcowe:
1.

2.
3.

4.
5.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia 4 lutego1994
r. o prawie autorskim Organizator informuje, że udział w konkursie pn. „owaD-ziOM” oznacza
wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego
rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez
umieszczenie fotografii i filmów w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnomarketingowych na stronach internetowych organizatora tj. www.powiatdabrowski.pl,
w publikacjach wydawanych przez organizatora, a takżew publikacjach i serwisach
osób trzecich będących podmiotami współpracującymiz Organizatorem, z zastrzeżeniem,
że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować
działalność Organizatora, a ich wykorzystywaniew innym kontekście nie jest dozwolone.
Przystąpienie do konkursu oznacza, iż uczestnik konkursu akceptuje wszystkie postanowienia
niniejszego Regulaminu.
Wszystkie informacje dotyczące konkursu (m.in. regulamin konkursu, karta zgłoszenia),
zamieszczone będą na stronie internetowej organizatora konkursu – www.powiatdabrowski.pl
.
Sytuacje nadzwyczajne nieprzewidziane w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu.
Od decyzji jury nie przysługują odwołania.

VIII. Dane do kontaktu:
Stowarzyszenie Samorządów Powiatu
Dąbrowskiegoul. B. Joselewicza 5,
33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 642 24 31 wew. 243
Osoba do kontaktu: Justyna Kozdęba
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