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Regulamin konkursu „Mieszkańcy budek lęgowych” 

 

§ 1 

Organizatorzy 

1. Organizatorem konkursu  „Mieszkańcy budek lęgowych”, dalej zwanego 

Konkursem są:  

 Nadleśniczy Nadleśnictwa Radzyń Podlaski, 

 Dyrektor Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu, 

 Towarzystwo Przyrodnicze Bocian. 

2. Nad przygotowaniem, przebiegiem i podsumowaniem Konkursu pieczę 

sprawują:  

 Tomasz Mirosław, 

 Barbara Banaszczyk,  

 Sylwia Anna Zgorzałek 

oraz osoby wyznaczone z ramienia Organizatora. 

 

§ 2 

Cel ogólny 

1. Celem Konkursu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży działań przyjaznych 

środowisku. 

2. Zachęcenie do poznawania gatunków ptaków gnieżdżących się w budkach 

lęgowych oraz ich ekologii. 

 

§ 3 

Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych 

z terenu powiatu radzyńskiego, dla których rodzice/opiekunowie prawni wyrazili 

zgodę na uczestnictwo w konkursie (załącznik nr 1).  

2. Dojazd na wręczenie nagród zapewniają rodzice/opiekunowie, przy czym 

organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów dojazdu uczestnikom i opiekunom oraz 

kosztów związanych z przygotowaniem i dostarczeniem zgłoszenia konkursowego.  
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§  4 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia, kończy  się 20 listopada 2017 r. i 

skierowany jest do drużyn szkolnych.  

2. Każda szkoła może wystawić po jednej trzyosobowej drużynie w każdej z 

kategorii wiekowych:  

 szkoła podstawowa kl. IV – VI, 

 gimnazjum kl. I – III,  

3. Zgłoszenia należy przesłać do 31 października 2017 r. do godz. 15:00 - 

decyduje data wpływu wiadomości. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 listopada 2017 r. 

5. Ocenianą pracą konkursową będzie sprawozdanie, w formie elektronicznej, z 

obserwacji budki lęgowej i jej mieszkańców. 

6. Na całość oceny wpływ mieć będzie prawidłowe umiejscowienie budki lęgowej, 

etyka podczas prowadzonych obserwacji oraz czytelne i estetyczne wykonanie 

sprawozdania (czytelne zdjęcia, merytoryczne opisy, poprawna polszczyzna).  

7. Dokumentacja fotograficzna z krótkimi opisami (od 3 do 5 zdań do każdej 

fotografii) musi obejmować cały okres lęgowy, począwszy od momentu zawieszenia 

budki, aż do czyszczenia jej po zakończonym okresie lęgowym (należy zachować 

ustanowione przepisami terminy).  

8. Prace należy nadsyłać na adres: sylwia@bocian.org.pl   

9. Wiadomość musi zawierać: 

 tytuł: „Mieszkańcy budek lęgowych”, 

 kartę zgłoszeniową (załącznik nr 2), 

 plik sprawozdania w formacie PDF podpisany w następujący sposób: 

Nazwa_szkoły_Mieszkańcy_budek_lęgowych, 

 zgoda na udział w konkursie podpisana przez rodziców lub opiekunów  

(załącznik nr 1), 

10. Potwierdzeniem zakwalifikowania pracy do konkursu będzie mail zwrotny.  

11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z 

przyczyn od nich niezależnych. 

mailto:sylwia@bocian.org.pl
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12. Prace nie spełniające wymogów formalnych niniejszego regulaminu nie będą 

podlegały ocenie. 

 

§  5 

Wybór prac 

1. Dostarczone sprawozdania podlegają ocenie komisji konkursowej, która 

wybierze trzy najlepsze prace w każdej kategorii, z zastrzeżeniem punktu 2. 

2. W przypadku braku wystarczającej ilości prac oraz prac niespełniających 

wymogów formalnych i estetycznych, organizatorzy mogą przyznać mniej niż 3 

nagrody lub nie przyznać nagród w poszczególnych kategoriach. 

 

§  6 

Nagrody 

1. W każdej kategorii zostaną wybrane trzy najlepsze prace. 

2. Dla laureatów w każdej kategorii przewidziane są dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe. 

3. Laureaci pierwszego miejsca w każdej z kategorii będą mieli możliwość 

uczestniczenia w obrączkowaniu ptaków. Termin spotkania zostanie ustalony 

indywidualnie z laureatami.    

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane 

w karcie zgłoszeniowej, uniemożliwiające skontaktowanie się z laureatem w sprawie 

wręczenia nagrody. W wypadku niemożności skontaktowania się nagroda przepada 

po 60 dniach od ogłoszenia wyników Konkursu. 

5. Laureaci konkursu zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu i 

zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które nastąpi podczas IV edycji Konkursu  

„Czy znasz nasze lasy” w Zespole Szkół w Wohyniu ul. Piłsudskiego 25, 21-310 

Wohyń. 

 

§  7 

Postanowienie końcowe 

1. Wyniki konkursu i najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na stronach 

internetowych organizatorów. 
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2. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo do modyfikacji sposobu i miejsca rozstrzygnięcia Konkursu.  

3. Wszystkie pytania i uwagi należy kierować pod wskazany wcześniej adres 

mailowy organizatorów. 

4. Załączniki do niniejszego regulaminu są jego integralną częścią. 

5.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym 

treści niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu. W sytuacjach nieobjętych 

niniejszym Regulaminem rozstrzygają organizatorzy Konkursu. 

 

 

Organizatorzy 
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Załącznik nr 1 

 

Konkurs „Mieszkańcy budek lęgowych” 

 

Poniższe oświadczenie wypełniają rodzice bądź opiekunowie prawieni uczestnika 

konkursu. 

 

Oświadczam, że jestem rodzicem/ opiekunem prawnym niepełnoletniego/ej: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko uczestnika Konkursu 

 

i wyrażam zgodę na jego/jej udział w Konkursie „Mieszkańcy budek lęgowych”. 

Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i 

akceptuję jego zasady. 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2 

 

Konkurs „Mieszkańcy budek lęgowych” 

Karta zgłoszenia do konkursu. 

 

Dane autorów sprawozdania 

Szkoła  

Skład 
drużyny  

1. 

2. 

3. 

Opiekun  

Dane 
kontaktowe 
(tel. kom,  e-mail) 

 

 

Oświadczam, że: 

a) zapoznałem się z regulaminem Konkursu „Mieszkańcy budek lęgowych” i 

akceptuję jego postanowienia, 

b) wyrażam zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie Konkursu i 

potwierdzam określone w nim prawa Organizatorów, 

c) osoby widniejące na fotografii wyrażają zgodę na ich publikowanie oraz 

publiczną ekspozycję,  

d) wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych; tekst jednolity: · Dz. U. 2016 r. poz. 922 

 

……………………………………………………………………………………………. 

Czytelny podpis uczestnika oraz rodzica/ opiekuna prawnego 


