
Regulamin konkursu na wykonanie miejsca przyjaznego pszczołom pn. 

„Moja pszczela stołówka” 

 

I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Punkt Edukacji Ekologicznej przy Urzędzie Gminy 

i Miasta w Sianowie (dalej zwany Organizatorem).  

2. Celem Konkursu jest pomoc owadom zapylającym w zdobywaniu pokarmu poprzez 

tworzenie „miejsc przyjaznych pszczołom”. 

3. W konkursie mogą brać udział zameldowani mieszkańcy Gminy Sianów. 

4. Przesłane fotografie muszą być wykonane w czasie trwania konkursu. 

5. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres: gpee@sianow.pl lub pod 

nr telefonu: (94) 346 95 39 

6. Konkurs rozpoczyna się 18.05.2018 r. i  trwa do 31.07.2018 r. 

7. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym 

regulaminie. 

 

II Warunki zgłoszenia udziału w Konkursie 

1. Zadaniem uczestnika Konkursu będzie stworzenie miejsca przyjaznego pszczołom. Aby 

uznać ten warunek za spełniony należy w swoim ogrodzie lub na balkonie zasadzić 

co najmniej dwie rośliny przyjazne pszczołom wymienione w liście stanowiącej załącznik 

do niniejszego regulaminu. 

2. W celu dokonania zgłoszenia konkursowego należy wykonać do dwóch fotografii miejsca 

przyjaznego pszczołom i przesłać je na adres poczty elektronicznej: gpee@sianow.pl. 

Mail powinien zawierać: 

a) imię, nazwisko i adres zamieszkania uczestnika Konkursu, 

b) adres lub, jeśli to niemożliwe, obręb ewidencyjny i nr działki założonego miejsca 

przyjaznego pszczołom, 

c) nazwę nasadzonych roślin przyjaznych pszczołom, 

d) w tytule maila należy napisać „Pszczela stołówka – zgłoszenie konkursowe”. 

3. Jedna osoba może dokonać zgłoszenia jednego miejsca przyjaznego pszczołom. 

 

III Warunki dotyczące nadsyłanych fotografii 

1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 2 fotografii. 

2. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów 

pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. 

Dopuszcza się najprostszą korektę zdjęć w zakresie dopasowania oświetlenia, 

tj. jaskrawość, kontrast, gamma, nasycenie, nie zniekształcającej naturalnego charakteru 

fotografii. 

3. Zdjęcia należy przesłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 

gpee@sianow.pl 

4. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPEG lub TIFF. Jedno zdjęcie nie może 

przekroczyć 10 MB. 

5. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne 

i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą 
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naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób 

trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających 

ww. warunków. 

IV Jury i sposób oceny 

1. Organizator powołuje komisję konkursową (dalej zwaną Komisją). 

2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Komisji. 

3. Komisja dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę 

m.in. jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych fotografii. 

4. Komisja przyznaje punkty również za ilość i różnorodność nasadzonych roślin przyjaznych 

pszczołom oraz za obecność w miejscu przyjaznym pszczołom schronień dla owadów 

zapylających (tzw. domki dla pszczół). 

5. Zadaniem Komisji jest:  

a) kwalifikacja do oceny nadesłanych prac,  

b) ocena prac poprzez przyznanie przez każdego z członków punktów stanowiących kolejne 

liczby całkowite od 1 do 10 dla wybranej przez Komisję fotografii, gdzie 10 oznacza 

najwyżej ocenioną. 

V Nagrody 

1. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których zdjęcia uzyskają największą liczbę punktów. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk 

i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach 

reklamowych organizatora tj. strona internetowa www.sianow.pl, gazetka Nasza Gmina. 

3. Organizator Konkursu do dnia 08.07.2018 roku powiadomi laureatów Konkursu drogą 

mailową lub telefoniczną o wygranej. 

4. Organizator przewiduje przyznanie nagród za 3 pierwsze miejsca oraz 7 wyróżnień.  

VI Wykorzystywanie prac 

1. Uczestnik Konkursu oświadcza iż: 

 Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii 

oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne 

udostępnianie, 

 Wyraża zgodę na wykorzystywanie przesłanych fotografii do materiałów promocyjnych 

Gminy Sianów. 

2. Administratorem zebranych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) jest Burmistrz 

Gminy i Miasta Sianów z siedzibą w Sianowie, przy ul. Armii Polskiej 30. Uczestnik 

ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

3. Dane osobowe służą tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 

Konkursu.  

4. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator. 

5. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (94) 346 95 39 oraz adresem 

poczty elektronicznej: gpee@sianow.pl 
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Załącznik do regulaminu  konkursu na wykonanie miejsca przyjaznego pszczołom  

pn. „Moja pszczela stołówka” – lista roślin przyjaznych pszczołom 
 

Drzewa i krzewy: 
• agrest 

• amorfa (indygowiec) krzewiasta 
• berberys (różne gatunki) 

• czeremcha zwyczajna 

• czereśnia (różne odmiany) 
• dereń jadalny 

• głóg dwuszyjkowy, jednoszyjkowy 
• grusza (różne odmiany) 

• irga (różne gatunki) 

• jabłoń domowa 
• jeżyna (różne gatunki) 

• klon polny, jawor, zwyczajny 

• kłokoczka południowa 
• kruszyna pospolita 

• leszczyna pospolita 

• lipa drobnolistna, szerokolistna 
• malina właściwa 

• mahonia ostrolistna 

• pigwowiec (różne gatunki) 
• porzeczka (różne gatunki) 

• śliwa domowa 

• śnieguliczka biała 
• tarnina 

• wiciokrzew pomorski 

• wierzba iwa 
• wiśnia (różne odmiany) 
 

Byliny i krzewinki: 
• aksamitka (różne gatunki) 

• arcydzięgiel litwor 
• bazylia pospolita 

• bergenia sercowata 

• bluszczyk kurdybanek 
• bodziszek wspaniały 

• brodawnik jesienny 
• cebulica syberyjska 

• chaber (różne gatunki) 

• ciemiernik biały 
• cykoria podróżnik 

• cynia (różne gatunki) (jakobinka) 

• cząber ogrodowy 
• czosnek szczypiorek 

• dalia zmienna (georginia) 

• dąbrówka rozłogowa 
• driakiew gołębia, lśniąca, żółtawa 

• dyptam jesionolistny 

• dziurawiec zwyczajny 
• dzwonek ogrodowy 

• facelia błękitna 

• farbownik lekarski 
• gajowiec żółty 

• groszek łąkowy 

• gryka zwyczajna 
• heliotrop peruwiański 

• hyzop lekarski 

• jasieniec piaskowy 
• jasnota biała, purpurowa 

• jeżówka purpurowa 

• kłosowiec fenkułowy 
• kocimiętka właściwa 

• kokorycz pełna 

• koniczyna biała, czerwona 
• krokus (szafran spiski) 

• krwawnica pospolita 

• kuklik zwisły 
• lawenda wąskolistna 

• lebiodka pospolita (oregano) 

• lubczyk ogrodowy 
• lucerna sierpowata 

• macierzanka piaskowa 

• malwa różowa 
 

 
• marchew zwyczajna 

• melisa lekarska 
• mięta pieprzowa 

• mikołajek płaskolistny 

• miodunka plamista 
• mniszek lekarski 

• nachyłek (różne gatunki) 
• nagietek lekarski 

• niezapominajka (różne gatunki) 

• nostrzyk żółty 
• ogórecznik lekarski 

• onętek (kosmos podwójnie pierzasty) 

• orlik (różne gatunki) 
• ostrożeń warzywny 

• ostrzeń pospolity 

• pierwiosnek lekarski 
• podbiał pospolity 

• poziomka pospolita 

• przegorzan kulisty 
• pysznogłówka ogrodowa (bergamotka) 

• rdest wężownik 

• rezeda żółta 
• rozmaryn lekarski 

• rumianek pospolity 

• sasanka zwyczajna 
• serdecznik pospolity 

• słonecznik zwyczajny 

• szałwia (różne gatunki) 
• szczeć leśna 

• śnieżyczka przebiśnieg 

• tojad mocny 
• tojeść rozesłana 

• truskawka 

• tymianek (macierzanka) 
• wielosił błękitny (koziełel) 

• wierzbówka kiprzyca 

• wrzos zwyczajny 
• wyka płotowa 

• zawilec (różne gatunki) 

• zimowit jesienny 
• złoć żółta 

• żmijowiec zwyczajny 

• żywokost lekarski 

 


