Nadleśnictwo Gniezno

Na naszej planecie z każdym dniem maleje liczba pszczół, co grozi niewyobrażalnym
kataklizmem w przyrodzie. Znaczenie zapylających rośliny pszczół dla ekosystemu Ziemi jest
ogromne. Bez pszczół większości gatunkom roślin grozi zagłada. Rośliny owadopylne stanowią
niemal 80% wszystkich roślin na świecie. Przeważająca większość z tych roślin jest zapylana
właśnie przez pszczoły.
W trosce o zmniejszenie zjawiska wymierania pszczół Stowarzyszenie Na Rzecz
Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni i Nadleśnictwa Gniezno ogłaszają
konkurs na wykonanie konstrukcji zasiedlającej-domku dla owadów zapylających wraz
z montażem na terenie swojej posesji w ramach inicjatywy obywatelskiej pod nazwą „Czynna
ochrona dzikich pszczół i trzmieli na terenie Gminy Gniezno” .
Projekt realizowany jest w ramach "Inicjatyw lokalnych dla ekorozwoju" Fundacji Instytut Na
Rzecz Ekorozwoju finansowanego przez NFOŚ i GW.
„Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja
Instytut na rzecz Ekorozwoju.”

Regulamin Konkursu „Domek dla Mai”
Cele konkursu:
Uświadomienie uczestnikom, jak wielkim problemem jest zmniejszająca się ilość
owadów zapylających na Ziemi.
 Poznanie biologii pszczół i budowy konstrukcji zasiedlających dla owadów zapylających.
 Wykształcenie umiejętności obserwacji otaczającego świata.
 Rozwijanie aktywności twórczej.
 Kształtowanie odpowiedzialnej postawy proekologicznej.
 Rozwijanie umiejętności prezentacji własnych pomysłów i rozwiązań.
 Uwrażliwienie na rolę dzikich owadów zapylających, pokonanie uprzedzeń wobec nich.
 Budowanie więzi rodzinnych poprzez wspólne zaangażowanie się w działania na rzecz
dzikich pszczół.
 Popularyzacja idei czynnej ochrony dzikich pszczół i trzmieli na terenie Gminy Gniezno.

 Wspomaganie działań proekologicznych prowadzonych przez samorządy lokalne.
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Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży do lat 18 mieszkających na terenie Gminy
Gniezno. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest udział osoby dorosłej wspomagającej
wykonanie konstrukcji zasiedlającej ( domku dla owadów).
Komisja konkursowa oceni pracę według następujących kryteriów:
 Zgodności wykonanej konstrukcji z założeniami konkursu.
 Umieszczenia konstrukcji na terenie swojej posesji zgodnie z wymogami konkursu.
 Estetyki wykonania oraz kreatywności i innowacyjności pomysłu.
 Prawidłowości doboru materiałów wypełniających, wielkości otworów wlotowych oraz
zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi.
 Prawidłowości umiejscowienia konstrukcji względem nasłonecznienia.
Zadanie konkursowe polega na:
zaprojektowaniu, skonstruowaniu i umieszczeniu na terenie swojej posesji konstrukcji
zasiedlającej ( domku dla pszczół) . Każdy uczestnik zgłasza tylko jedną konstrukcję.
1. Konstrukcja musi być wykonana samodzielnie ( z rodzicem)- nie może zostać zakupiona.
2. Kształt konstrukcji może być kwadratowy lub prostokątny.
3. Minimalne wymiary konstrukcji : 50 cm wysokości i 35cm szerokości.
4. Wypełnienie konstrukcji przynajmniej trzema rodzajami materiałów .
5. Zamontowanie konstrukcji na terenie swojej posesji.
6. Prace należy zgłosić drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres Stowarzyszenia
Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni
biuro@siedlisko.gniezno.pl w terminie do 4 września 2016 r.
7. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, adres, dane kontaktowe
( adres mailowy lub nr telefonu), zdjęcie zamontowanej konstrukcji.
8. Na podstawie nadesłanych fotografii komisja konkursowa wybierze najładniejsze
konstrukcje, a następnie w umówionym terminie oceni je osobiście.
9. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych uczestników:
 I kat. - do 12 lat,
 II kat.- 13 – 18 lat.
10. Przewidziano trzy nagrody rzeczowe na każdą kategorie wiekową o łącznej wartości
3.000,00 zł ( po 1.500,00 zł na każdą kategorię)
11. Podsumowanie konkursu nastąpi najpóźniej do 16 września.
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12. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

Warunkiem oceny zgłoszonych konstrukcji jest przesłanie wraz ze zgłoszeniem zgody
zamieszczonej poniżej

na udział w konkursie oraz wyrażenie zgody na administrowanie

i przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, wyłącznie do celów związanych
z organizacją i promocją konkursu oraz wystawy.
Organizator uzyskuje prawo do umieszczenia zdjęć nadesłanych konstrukcji ( z danymi
autorów) na stronach internetowych organizatora, w lokalnych mediach oraz materiałach
promocyjnych.

Organizatorzy

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka,
które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie

.................................................................
(miejscowość, data)

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy………………………………………………….
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie „Domek dla Mai” organizowanym przez
Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” i Nadleśnictwo Gniezno w ramach
realizowanego projektu „Czynna ochrona dzikich pszczół i trzmieli na terenie Gminy Gniezno”.

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości .
....................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
....................................................................................................................................................................
(klasa i nazwa szkoły)
i nie narusza praw autorskich jak również jakichkolwiek innych praw osób trzecich, oraz że nie została zgłoszona
do innych konkursów o podobnej tematyce, które będą ogłoszone w przyszłości przez organizatorów lub inne
podmioty.

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych:
…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
w bazie danych organizatora konkursu, i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu
oraz dalszego wykorzystania prac.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikacje prac konkursowych.
....................................................................
(podpis)

