
Regulaminu Konkursu 

„Budowanie domków dla skrzydlatych ziomków” 

 
I. Organizator konkursu: Gmina Lubochnia 
II. Czas trwania konkursu: Od 20.10.2022 r. do 4.11.2022 r. 
III. Cele konkursu: 

 Ochrona różnorodności biologicznej dzikich owadów zapylających oraz ptaków.  

 Zwrócenie uwagi na problem masowego wymierania dziko żyjących owadów, 
zwłaszcza zapylających. 

 Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci, oraz ich rodzin poprzez wykorzystanie 
różnorodnych elementów przyrodniczych do budowy domków dla owadów, budek 
lęgowych, karmników i poidełek dla ptaków. 

 Kształtowanie postaw, zachowań i działań proekologicznych dzieci w wieku 
szkolnym. 

 Integracja rodzinna poprzez wspólne zaangażowanie się w działania na rzecz dziko 
żyjących owadów zapylających i ptaków.   

      IV. Postanowienia ogólne: 
1.    Konkurs jest skierowany do uczniów i rodziców ze Szkoły Podstawowej w 
Lubochni i   Szkoły Podstawowej w Glinniku.  
2.    Każdy uczestnik tworzy zespół rodzinny, który wspólnie wykonuje pracę. 
3.    Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu przez zespół rodzinny wybranej 
konstrukcji – domek dla owadów, budka lęgowa, karmnik lub poidełko dla ptaków.  
4.    Konstrukcję należy wykonać z różnego rodzaju materiałów naturalnych jak np.: 
trzcina, glina, drewno, patyki, kora, mech, gruba tektura.  
5.    Konstrukcja może mieć dowolny kształt i wielkość. 
6.    Każda praca powinna mieć metryczkę z nazwą zespołu oraz klasą i szkołą. 
7.    Konstrukcja musi być wykonana samodzielnie przez zespół rodzinny, nie może 
zostać zakupiona. 
8.    Wykonane w konkursie prace zostaną zainstalowane na terenie parku gminnego 
oraz w „Owadzim Raju” w Kochanowie.  
9.    Podpisane prace należy dostarczyć do szkół do 4 listopada 2022 r. 

       V. Przebieg konkursu: 
  1.  Złożone prace będą oceniane przez powołaną przez organizatora Komisję 
konkursową według następujących kryteriów: 

 funkcjonalność i prawidłowość wykonania 

 pomysłowość w doborze zastosowanych materiałów i ich bezpieczeństwo dla ludzi i 
środowiska  

 estetyka wykonanej pracy 
2. Od decyzji jury nie przysługują odwołania. 
3. Wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora konkursu. 

      VI. Nagrody: 
Zwycięskie i wyróżnione zespoły rodzinne otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

      VII. Informacje końcowe: 
1.    Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim Organizator 
informuje, że udział w konkursie pt. „Budowanie domków dla skrzydlatych ziomków” 
oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a 
także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w 
szczególności poprzez umieszczenie fotografii i filmów w celach dokumentacyjnych, 
edukacyjnych i promocyjno-marketingowych na stronach internetowych organizatora, 



w publikacjach wydawanych przez organizatora, a także w publikacjach i serwisach 
osób trzecich będących podmiotami współpracującymi z Organizatorem, z 
zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą 
jedynie ilustrować działalność Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym 
kontekście nie jest dozwolone. 
2.    Przystąpienie do konkursu oznacza, iż uczestnik konkursu akceptuje wszystkie 
postanowienia niniejszego Regulaminu. 


