
KONKURS 

 

„Budowa hotelu dla dzikich zapylaczy” 

 

REGULAMIN  

 

§ 1 

 

Organizatorem konkursu jest Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek 

Zamiejscowy w Lubartowie z siedzibą przy ul. Leśnej 1. 

Konkurs rozpoczyna się w dniu 26 .03.2018 r. i trwa do 04.05.2018 r. 

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw ekologicznych dzieci poprzez: 

- zainteresowanie różnorodnością gatunków owadów pszczołowatych (m.in. trzmiele, 

lepiarki, murarki, pszczoła miodna), 

-   zwrócenie uwagi na rolę owadów zapylających, 

-   poszerzenie wiedzy na temat roślin przyjaznych pszczołom, 

-  uświadomienie zagrożeń dla owadów zapylających wynikających z działalności człowieka     

oraz potrzeby i możliwości pomocy tym owadom. 

 

 

§ 2 

 

Uczestnictwo w konkursie 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być każde dziecko kwalifikujące się do podanych        

w punkcie 1  kryteriów oraz będące mieszkańcem województwa lubelskiego.      

3. Rodzice/opiekunowie uczniów biorących udział w Konkursie są zobowiązani            

do wyrażenia na ten udział zgody składając podpis na Karcie zgłoszenia. 

4. Zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny. 

5. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić do Konkursu 1 pracę. 

 

 

§ 3 

 

Przedmiot Konkursu i zasady uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Przedmiotem konkursu jest autorska, własnoręcznie wykonana praca przestrzenna, 

nawiązująca do tytułu Konkursu „Budowa hotelu dla dzikich zapylaczy”. 

2. Praca może być wykonana dowolną techniką z wykorzystaniem naturalnych 

materiałów. Prace mogą być wykonane w dowolnym formacie. 



3. Praca może być wykonana przez jednego autora lub może być pracą zbiorową (zespół 

maksymalnie 5 osób). Praca może być wykonana samodzielnie lub z pomocą osób 

dorosłych (rodziców, opiekunów). 

4. Praca nie może być pracą wcześniej publikowaną w jakiejkolwiek formie                 

lub zgłaszana na inny konkurs. 

5. Każdy autor może nadać swojej pracy tytuł nawiązujący do tytułu Konkursu           

oraz zawartości pracy. Tytuł pracy należy umieścić w Karcie zgłoszenia uczestnictwa. 

6. Nadesłanie lub złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z potwierdzeniem 

uczestnictwa w Konkursie i akceptacją zasad niniejszego Regulaminu. 

7. Rodzic lub opiekun Uczestnika, który przystąpił do Konkursu wyraża zgodę              

na komunikowanie się z nim drogą elektroniczna lub telefoniczną. 

8. Prace niezgodne z Regulaminem nie będą brały udziału w Konkursie. 

9. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym 

czasie z udziału w Konkursie. 

10. Organizator nie zwraca prac nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie. Prace, które 

nie zostaną nagrodzone lub wyróżnione można odebrać w siedzibie Muzeum 

Regionalnego w Kluczkowicach w terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia 

Konkursu. Po tym czasie prace przechodzą na własność Organizatora. 

11. Uczestnik nadsyłający lub składający pracę wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora jego danych na potrzeby związane z przeprowadzeniem Konkursu. 

12. Nadesłanie lub przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą              

oraz nieodpłatnym, całkowitym przeniesieniem praw autorskich na wykorzystywanie 

dostarczonej pracy i jej wizerunku do celów marketingowych, w szczególności do 

upubliczniania na stronie internetowej, w wydawnictwach, wystawach 

organizowanych przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. Całkowite 

przeniesienie praw autorskich na rzecz Organizatora dotyczyć będzie autorów i prac 

nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie. 

13. Uczestnik przystępujący do Konkursu akceptuje w całości niniejszy Regulamin. 

 

 

§ 4 

 

Zasady zgłaszania udziału w Konkursie 

 

1. Prace konkursowe należy przesłać na adres Muzeum Regionalnego  

w Kluczkowicach lub dostarczyć osobiście przez rodzica lub opiekuna Uczestnika do 

siedziby  Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach (w godz. 8.00 - 15.00; pon. - pt.) 

wraz z Kartą zgłoszenia uczestnictwa, która znajduje się w załączniku nr 1 do 

regulaminu oraz dopiskiem na opakowaniu przesyłki: Konkurs „Budowa hotelu dla 

dzikich zapylaczy”. 

 

Adres Organizatora: 

 

       Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie 



Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie 

ul. Leśna 1 

21-100 Lubartów 

www.parki.lubelskie.pl 

e-mail: lubartow.zlpk@lubelskie.pl;  tel.: 81 851-01-77 

 

 

       Adres, pod który należy dostarczyć prace konkursowe:   

 

      Muzeum Regionalne w Kluczkowicach 

      Kluczkowice Osiedle 7 

      24-300 Opole Lubelskie 

      muzeum.kluczkowice.pl 

      e-mail: muzeum@opole.lublin.pl;  tel.: 81 827 10 67; 509 806 107; 506 111 513 

 

 

2. Termin złożenia prac mija 04.05.2018 r. o godz. 15.00. 

3. Do każdej pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia uczestnictwa (według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) z tytułem pracy, imieniem  

i nazwiskiem autora/ów, adresem e-mail oraz numerem telefonu komórkowego, 

podpisem rodziców/opiekunów potwierdzającym ich zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka do celów Konkursu oraz na wykorzystanie nagrodzonej lub 

wyróżnionej pracy do celów marketingowych, w szczególności do upublicznienia na 

stronie internetowej, w wydawnictwach, wystawach organizowanych przez 

Organizatora. 

4. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie prac w czasie transportu. 

 

 

§ 5 

 

Ocena prac    

 

1. Prace biorące udział w Konkursie będą oceniane przez Komisję Konkursową, która 

dokona oceny pod kątem: 

1) funkcjonalności pracy, 

2) oryginalności wykonania pracy, 

3) estetyki wykonania pracy. 

2. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac, wskazując I, II i III miejsce. 

Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia pozostałym 

uczestnikom Konkursu. 

3. Za zajęcie poszczególnych miejsc przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

4. Fotografie nagrodzonych i wyróżnionych prac będą umieszczone w galerii na stronie 

internetowej Organizatora, a prace prezentowane na pokonkursowej wystawie w dniu 

http://www.parki.lubelskie.pl/
mailto:lubartow.zlpk@lubelskie.pl
mailto:muzeum@opole.lublin.pl


rozdania nagród. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o terminach i miejscu 

wszystkich ww. wydarzeń przez e-mail lub telefonicznie. 

5. Laureaci Konkursu oraz autorzy wyróżnionych prac, zostaną poinformowani  

o wynikach Konkursu drogą elektroniczną lub telefoniczną. 

6. Lista Laureatów oraz autorów wyróżnionych prac zostanie ogłoszona na stronie 

internetowej Organizatora, nie później niż 09.05.2018 r. Rozdanie nagród 

przewidziane jest w dniu 14 maja 2018 r. w Muzeum Regionalnym w 

Kluczkowicach. 

7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

 

§ 6 

 

Postanowienia Końcowe 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami 

Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Lublinie. 

3. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: 

www.parki.lubelskie.pl w zakładce: Pliki do pobrania.     

4. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie 

biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie w transporcie pocztowym lub 

innym. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie bez 

podania przyczyny. 

 

 


