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Centrum Studiów nad 

Człowiekiem i Środowiskiem 

Uniwersytetu Śląskiego 

 

Załącznik do zarządzenia nr 4 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  

z dnia 11 stycznia 2018 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU „NA NAJLEPSZY DOMEK DLA DZIKICH ZAPYLACZY” 

 

§ 1 

1. Konkurs na domek dla dzikich zapylaczy ogłasza oraz realizuje Centrum Studiów nad 

Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z Fundacją 

Park Śląski, w ramach kampanii edukacyjnej „Nie żądlę – zapylam”, dofinansowanej przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

2. Konkurs adresowany jest do grup zorganizowanych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych 

i gimnazjów wraz z opiekunami na terenie województwa śląskiego. 

3. Konkurs ma charakter otwarty. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

§ 2 

Cele konkursu: 

1) poznanie roli dzikich zapylaczy w środowisku; 

2) rozpoznanie pozytywnych i negatywnych skutków działalności ludzi na ekosystemy i ich 

różnorodność biologiczną; 

3) wzbudzenie świadomości i aktywności młodzieży w działaniach na rzecz ochrony środowiska; 

4) wzbudzenie zainteresowania młodzieży życiem i biologią gatunków bezkręgowców żyjących 

w sąsiedztwie człowieka; 

5) zwiększenie świadomości i wiedzy na temat materiałów nieszkodliwych dla środowiska i/lub 

ulegających biodegradacji. 
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§ 3 

1. Do konkursu zgłaszać można wykonane samodzielnie domki dla dzikich zapylaczy. Domek do 

konkursu zgłasza nauczyciel / opiekun grupy uczniów. Liczebność grupy wykonującej domek nie 

jest ograniczona. Grupa może zgłosić do konkursu więcej niż jeden domek. 

2. Organizator nie zapewnia materiałów i środków do budowy domków.  

3. Wykonane domki wraz z informacją o grupie, która go wykonała (imiona i nazwiska uczniów 

oraz opiekującego się nimi nauczyciela, klasa, nazwa i adres szkoły) należy dostarczyć pocztą / 

kurierem / osobiście na adres: Fundacja Parku Śląskiego, Aleja Gwiazd 2, 41-501 Chorzów. 

Organizator prosi o uzgodnienie terminu dostarczenia prac z pracownikami Fundacji Parku 

Śląskiego drogą elektroniczną: fundacja@parkslaski.pl lub pod numerem telefonu: 666 031 192.  

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z: 

1) wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich 

danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych; 

2) udzieleniem zezwolenia na korzystanie przez Organizatora ze zgłoszonego utworu na 

potrzeby konkursu, w szczególności ocenę i wystawę utworu.  

5. Osoby uczestniczące w konkursie mogą wyrazić zgodę na publikowanie wizerunku. 

6. Opiekun grupy uczniów, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie 

prawni składają oświadczenia o treści określonej w załączniku do niniejszego regulaminu. 

Podpisane oświadczenia należy dostarczyć pocztą / kurierem / osobiście na adres: Centrum 

Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 

ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice. 

 

§ 4 

1. Domki zgłoszone do konkursu oceniać będzie Jury w składzie czteroosobowym, powołanym 

przez Dyrektora Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach, wg następujących kryteriów: 

1) funkcjonalność (w skali 0 - 20 pkt); 

2) pomysłowość w doborze zastosowanych materiałów i ich bezpieczeństwo dla ludzi 

i środowiska (w skali 0-15 pkt); 

3) estetyka i pomysłowość projektu (w skali 0-15 pkt). 

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia: 50. 

mailto:fundacja@parkslaski.pl
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2. Konkurs ogłaszany będzie w dwóch edycjach: 2 lutego 2018 r. i 2 lutego 2019 r. Termin 

zgłaszania prac w każdej z edycji upływa 30 kwietnia. 

3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród I i II edycji konkursu nastąpi, odpowiednio w dniu 20 

maja 2018 r. i 20 maja 2019 r., w Światowym Dniu Pszczół.  

4. W każdej edycji konkursu Jury wyłoni zwycięski projekt, który zostanie nagrodzony.   

5. Wystawa wszystkich prac konkursowych odbędzie się w dniu rozstrzygnięcia konkursu w Parku 

Śląskim w Chorzowie.  

6. Główną nagrodą w każdej edycji konkursu jest rejs statkiem dla grupy po rzece Kłodnicy do 

kolonii kormoranów, wraz ze spotkaniem przy grillu. Organizator zastrzega sobie prawo 

przyznawania nagród dodatkowych, niewymienionych w niniejszym regulaminie. 

7. Wartość nagrody dla każdego uczestnika nie przekroczy kwoty 2000 zł. 

8. Po zakończeniu konkursu prace zostaną przekazane Fundacji Park Śląski do rozlokowania na 

terenie Parku Śląskiego w Chorzowie. Uczestnicy konkursu otrzymają informację o lokalizacji 

wykonanych przez siebie domków. 

9. Uczestnicy mają prawo do odebrania wykonanego przez siebie domku i ulokowania go 

w wybranym przez siebie miejscu, zgodnie z przepisami regulującymi prawo dysponowania 

terenem. Organizator nie bierze odpowiedzialności za lokalizację domków poza punktami 

wskazanymi na terenie Parku Śląskiego. 

 

§ 5 

Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator konkursu. 

 

 

 


