
REGULAMIN

Konkursu „zbuduj dom dla sąsiada – owada”

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka”

 2. CELE KONKURSU:

Kształtowanie  świadomości  ekologicznej.  Rozwijanie  zamiłowania  do  przyrody.  Poszerzenie
wiedzy uczniów z zakresu entomologii. Zwrócenie uwagi na problem masowego wymierania dziko
żyjących  owadów.   Rozwijanie  wyobraźni  i  kreatywności  uczniów  poprzez  wykorzystanie
różnorodnych  elementów  przyrodniczych  (patyki,  szyszki,  trzcina)  do  budowy  domków  dla
owadów.

3. ADRESACI

Konkurs przeznaczony jest dla osób indywidualnych oraz grup i rodzin bez ograniczeń wiekowych.

4. TEMATYKA

Przedmiotem konkursu jest wykonanie domku/hotelu dla owadów dziko żyjących.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

Domki należy wykonać z różnego rodzaju materiałów naturalnych. Wskazówki dotyczące budowy
są dostępne na stronie www.swieradowzdroj.pl oraz facebook/IzerskaLaka. 

6. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie  do  konkursu  następuje  poprzez  dostarczenie  wykonanego  przez  siebie  domku  do
Centrum Edukacji  Ekologicznej  Natura 2000 „Izerska Łąka” mieszczącego się w Świeradowie-
Zdroju przy ulicy Rolniczej 7. 

Prosimy o dołączenie do domków kartki z informacjami:

 - Imię i nazwisko (bądź imiona i nazwiska osób z zespołu)

- kontaktowy numer telefonu

- miasto

przykład: Anna Kowalska, 111 222 333, Świeradów-Zdrój

Domki przyjmujemy od 11.09.2018, a ostateczny termin dostarczenia domku to sobota 19.09.2018.

7. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:

1: Kategoria wybór publiczności

http://www.swieradowzdroj.pl/


Głosowanie  rozpocznie  się  we  wtorek  20.09.2018  i  zakończy  o  godzinie  9:00  we  wtorek
25.09.2018.
Publiczność będzie oddawała głosy na dwa sposoby:

- Poprzez profil Facebook/IzerskaLaka, gdzie zdjęcia zgłoszonych domków zostaną upublicznione,
sposób głosowania zakłada rachunek 1 like = 1 oddany głos.

- Poprzez oddanie głosu w obiekcie, za pomocą karty do głosowania.

Ostatniego dnia głosy zostaną zsumowane i wyniki ogłoszone 26.09.2018.

2: Kategoria wybór specjalisty

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 06.10.2017

Ocenie entomologów będą podlegały:

- Prawidłowość wykonania zgodnie z zasadami budowania domków dla owadów,

- Pomysłowość i funkcjonalność,

8. NAGRODY

Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii.

Zakup nagród zostanie sfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie. 

Informacja o wynikach ukaże się także na stronie internetowej  www.swieradowzdroj.pl oraz na
profilu facebook/IzerskaLaka. 

Odbiór nagród możliwy będzie od 06.10.2018 do 30.10.2018

Nagrody nieodebrane do dnia 31.10.2010r przechodzą na własność Centrum.

9. UWAGI KOŃCOWE

Odbiór zgłoszonych domków możliwy będzie po rozstrzygnięciu konkursu tj. od 06.10.2018 roku.

Zgłoszone  domki  konkursowe,  które  nie  zostaną  odebrane,  przechodzą  we  własność  Centrum
Edukacji  Ekologicznej  Natura  2000 „Izerska  Łąka”.  Po tym terminie,  twórca  domku nie  może
domagać się jego zwrotu. Centrum zastrzega sobie prawo do rozdania zostawionych domków lub
przekazania  ich  na  licytacje  dobroczynne  np.  WOŚP,  bal  rady  rodziców.  

Zgłoszenie swojego udziału w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu oraz zgodę na
przetwarzanie danych osobowych.  W tym w przypadku zdobycia nagrody,  publikację  imienia i
nazwiska. 

http://www.swieradowzdroj.pl/

