
  
 
 
 
 
 

 

REGULAMIN KONKURSU  
„Z pszczołami za pan brat” 

 
 
I. Postanowienia ogólne: 

1. Konkurs organizowany jest przez Śląski Ogród Botaniczny z siedzibą w Mikołowie (zwany dalej 
Organizatorem), w ramach Kampanii „Różnorodnośd – potęga życia” działanie 2 Śląski Kalendarz 
Ekologiczny. 

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (zwanych dalej 
Uczestnikami) za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Górną granicą wieku uczestnika jest brak 
ukooczonych 18 lat. Nie zostaje ustalona dolna granica wieku – warunkiem uczestnictwa dziecka jest 
umiejętnośd samodzielnego podpisania się na karcie zgłoszeniowej i listach obecności. 

3. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. 
4. Celem konkursu jest: 

 popularyzacja wiedzy przyrodniczej wśród dzieci oraz całych rodzin, w tym w szczególności wiedzy 
na temat pszczół i innych owadów; 

 budowanie i rozwijanie postaw proekologicznych;  

 stworzenie okazji do kreatywnego i radosnego przebywania w naturze;  

 promowanie idei czynnej ochrony przyrody. 
 
II. Charakterystyka konkursu: 

1. Założeniem konkursu jest zachęcenie do udziału Uczestników w bezobsługowej grze terenowej o tematyce 
pszczelej, rozstawionej na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w terminie od 
20.07.2015 do 08.08.2015; 

2. Aby wziąd udział w konkursie należy w podanym terminie rozwiązad hasło, ukryte na rozstawionych 
tablicach edukacyjnych.. 

3. Wypełnioną kartę odpowiedzi podpisaną imieniem i nazwiskiem należy wrzucid do urny znajdującej się na 
dziedziocu w czasie trwania konkursu.  

4. Karty odpowiedzi znajdują się przy urnie. 
 

III. Rozstrzygnięcie konkursu, nagrody, postanowienia koocowe: 
1. Uroczyste losowanie nagród odbędzie się 8 sierpnia 2015 roku w Centrum Edukacji Przyrodniczej i 

Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego podczas obchodów Dnia Pszczoły. 
2. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecnośd osobista podczas losowania. 
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu lub w celach marketingowych, w tym z 
wizerunku uczestników (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997, Dz.U. nr 133, poz. 833 z 
późn. zm.). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 
5. Dodatkowe informacje można uzyskad u koordynatora konkursu: e-mail: konkurs@sibg.org.pl, 

tel.534 994 578. 
 

 


