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REGULAMIN KONKURSU  

„NAJBARDZIEJ AKTYWNE KOŁO PSZCZELARSKIE”. 
 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorami konkursu są: Województwo Podkarpackie, z siedzibą                      

w Rzeszowie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,                          

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów oraz Wojewódzki Związek 

Pszczelarzy z siedzibą w Rzeszowie, ul. 3-go Marca 3, 35-065 Rzeszów,               

tel. 17 85 340 59. 

2. Koordynatorem konkursu w zakresie formalnej weryfikacji ankiet jest 

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie.  

3. Konkurs w ramach Kampanii edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych                        

w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”, finansowany jest ze środków 

Samorządu Województwa Podkarpackiego. 

 

 

§ 2 

Cel konkursu 

 

Celem konkursu jest wyłonienie trzech (3) najbardziej aktywnych Kół Pszczelarskich          

z terenu województwa podkarpackiego w 2017 r. 

 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich Kół Pszczelarskich z terenu 

województwa podkarpackiego. 

2. Laureaci będą wybierani spośród 3 grup, podzielonych ze względu na liczbę 

członków koła, tj.: 

 małe (do 25 członków); 
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 średnie (od 26 do 50 członków); 

 duże (od 51 członków). 

3. Z każdej grupy (3) Komisja konkursowa wyłoni po jednym (1) Kole 

Pszczelarskim, które otrzymało najwyższą ilość punktów. 

4. W konkursie nie biorą udziału Koła Pszczelarskie, które w poprzednich trzech (3) 

edycjach zdobyły miejsca I – III. 

5. Informacja o konkursie zostanie rozpowszechniona w formie                     

elektronicznej (poprzez informację na stronie internetowej Wojewódzkiego 

Związku Pszczelarzy w Rzeszowie www.wzp.rzeszow.pl ) oraz papierowej,                               

tj. stosownym pismem zapraszającym do udziału w konkursie. 

6. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez odesłanie wypełnionej             

ankiety na adres: Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie,                                 

ul. 8-go Marca 3, 35-065 Rzeszów lub złożenie osobiście w siedzibie    Związku.  

7. Ankieta powinna być podpisana przez prezesa Koła lub osobę                        

upoważnioną oraz opieczętowana. 

8. Formularz ankiety stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

9. Ankiety, które nie będą podpisane i opieczętowane nie będą brały udziału                

w konkursie. 

 

§ 4 

Czas trwania konkursu 

 

1. Konkurs trwa od daty ogłoszenia na stronie internetowej www.wzp.rzeszow.pl   

do dnia 4 sierpnia 2017 roku. 

2. Ankiety nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane                

(decyduje data stempla pocztowego). 

 

 

§ 5 

Komisja konkursowa 

 

1. Oceny nadesłanych ankiet i wyboru laureatów konkursu dokona Komisja 

konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. W skład Komisji konkursowej wchodzi: 

a) 2 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

b) 2 przedstawicieli Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie 

3. Komisja konkursowa w celu przeprowadzenia konkursu wyłoni ze swoje składu 

Przewodniczącego. 

4. Komisja konkursowa może pracować w składzie minimum 3 członków. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany składu komisji po uprzednim 

powiadomieniu zainteresowanych przez ogłoszenie tej informacji na stronie 

internetowej pod adresem www.wzp.rzeszow.pl . 

6. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu. 

 

http://www.wzp.rzeszow.pl/
http://www.wzp.rzeszow.pl/
http://www.wzp.rzeszow.pl/


                

Strona | 3  

 

§ 6 

Ocena ankiet 

 

1. Ankieta zawierać będzie zagadnienia, na podstawie których wybrane zostaną 

najbardziej aktywne Koła Pszczelarskie. 

2. Każde pytanie zawarte w ankiecie punktowane będzie w skali od 1 do 20. 

3. Suma zdobytych punktów decyduje o miejscu zajętym w konkursie.  

4. Wyniki ankiet nie będą publikowane na stronie internetowej.  

 

 

§ 7 

Ogłoszenie wyników 

 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas konferencji podsumowującej 

Kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu 

bioróżnorodności w rolnictwie”, która odbędzie się siedzibie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie,             

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.  

2. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone również na stronie internetowej 

Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, po konferencji 

podsumowującej Kampanię. 

3. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu konkursu 

stosownym pismem. 

 

§ 8 

Nagrody 

 

1. Laureaci konkursu, tj. trzy (3) najbardziej aktywne Koła Pszczelarskie spośród          

III grup otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

2. Pozostałe Koła Pszczelarskie otrzymają nagrody pocieszenia oraz dyplomy. 

  

 

§ 9  

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników konkursu.  

2. Wszystkie informacje o konkursie dostępne są stronie internetowej 

www.wzp.rzeszow.pl . 

3. Organizator, bez podania przyczyn, zastrzega sobie prawo do: 

-  przerwania konkursu, 

-  zmiany zasad  konkursu 

- unieważnienia konkursu. 

4. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie                          

na stronie internetowej www.wzp.rzeszow.pl . 

http://www.wzp.rzeszow.pl/
http://www.wzp.rzeszow.pl/
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5. Wszelkie dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać                                

w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 3,                       

35-065 Rzeszów, tel. 17 85 340 59. 

6. Sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga 

Przewodniczący Komisji konkursowej. 
  


