Chrzanów, dnia 27-11-2017 roku

zaprasza na …
V Powiatową Olimpiadę Pszczelarską”
Organizatorzy:

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”
Powiatowa Rada Bartnicza z siedzibą w Chrzanowie
REGULAMIN KONKURSU
I. Konkurs ma na celu:
1. Krzewienie wiedzy na temat życia pszczół, ich znaczenia dla życia człowieka i przyrody
oraz funkcjonowania środowiska naturalnego.
2. Zwrócenie uwagi na piękno przyrody, a także zagrożenia ekologiczne wynikające z ciągle
malejącej ilości pasiek oraz postępującej degradacji środowiska, którego dużą część
stanowią pszczoły oraz drzewa, krzewy, kwiaty i wszystkie rośliny, niezbędne dla życia
pszczół, a tym samym życia człowieka.
3. Uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na konieczność stosowania zachowań
proekologicznych dla dobra całego środowiska naturalnego, a przez to możliwość
pozyskiwania wysokowartościowych produktów pszczelich, które są wielkim skarbem
przekazywanym przez naturę człowiekowi.
4. Zapoznanie się z pracą pszczelarza i funkcjonowaniem pasiek oraz różnorodnością
produktów pszczelich.
5. Popularyzację pszczelarstwa w regionie oraz zachęcenie uczniów do kontynuacji tradycji
pszczelarskich.
II. Zasady udziału w konkursie:
1. W konkursie udział biorą szkoły z terenu powiatu chrzanowskiego.
2. Zespoły startują w kategoriach:
1) szkoły podstawowe;
2) klasy gimnazjalne;
3) szkoły ponadpodstawowe (technika, licea, szkoły zawodowe)
3. Dyrekcja szkoły wyznacza i zgłasza tyko jeden Zespół w każdej z kategorii. Zespół składa
się z trzech uczniów szkoły oraz opiekuna – nauczyciela.
4. Zgłoszenie Zespołu do konkursu odbywa się poprzez osobiste złożenie pisemnej
deklaracji zgłoszeniowej dostarczonej do Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na
Jurze” z siedzibą w Chrzanowie, ul. Focha 3 32-500 Chrzanów, pokój nr 205 do dnia
13 grudnia 2017 roku do godziny 15:00.
5. Deklaracja zgłoszeniowa (stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) wraz z
wymaganymi Oświadczeniami (stanowiącymi załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego
Regulaminu) powinna zostać czytelnie wypełniona w każdym punkcie oraz czytelnie
podpisana.
W przypadku osoby pełnoletniej obowiązuje Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.
W przypadku osoby niepełnoletniej obowiązuje Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3
podpisane przez osobę sprawującą prawną opiekę nad niepełnoletnim.

6. Każdy zespół musi wziąć udział w każdym z etapów, brak uczestnictwa w jakimkolwiek
etapie będzie skutkował zdyskwalifikowaniem zespołu z konkursu.
7. Każdemu Zespołowi zostanie nadany numer według kolejności składania zgłoszeń (np.:
1/P/2017, 1/KG/2017, 1/PP/2017).
8. Każda praca jak i płyta CD powinna zostać opisana w następujący sposób:
- Pełna nazwa placówki
- Etap konkursu
- Tytuł pracy – imiona i nazwiska wykonawców pracy.
Brak opisu będzie skutkowało brakiem oceny pracy a tym samym uzyskaniem 0pkt w
danej kategorii.
9. W trakcie konkursu dopuszcza się możliwość zmiany składów Zespołów lub ich
opiekunów.
10. Wycofanie się uczestnika w trakcie trwania poszczególnych etapów konkursu wiąże się
z tym, że musi on zrzec się praw autorskich do prac konkursowych na rzecz pozostałych
członków grupy i ewentualnych nagród rzeczowych poprzez wypełnienie odpowiedniego
oświadczenia i dostarczenie go do siedziby LGD ,,Partnerstwo na Jurze”.
11. Każdy nowy uczestnik olimpiady musi złożyć pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku.
12. Wszelakie formularze będą dostępne na stronie internetowej www.partnerstwonajurze.pl
III.
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Konkurs składa się z V etapów konkursowych:

I etap – 0-15 pkt
Zaprojektowanie oraz wykonanie stroju damskiego i męskiego nawiązującego
całością lub wyróżniającym się elementem do tematyki związanej z pszczelarstwem
Zaprojektowany strój nie może być przebraniem! (Np. za bartnika czy pszczołę).
Na projektowaną odzież mogą składać się elementy garderoby używane na co dzień lecz
odpowiednio przyozdobione i nawiązujące do w/w tematyki lub całościowo stworzone na
nowo.
Zaprojektowana odzież musi być realnych wymiarów i pasować na modela i modelkę
oddelegowaną przez szkołę oraz nadawać się do noszenia ,,Na co dzień”.
Każda szkoła musi zaprezentować strój zarówno damski oraz męski.
Technika wykonania dowolna.
Kategoria stroju dowolna (z wyjątkiem przebrania).
Dokumentację zdjęciową – ZDJĘCIA WYDRUKOWANE W KOLORZE max 6 sztuk
należy złożyć osobiście w biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” do
dnia 10-04-2018 roku do godziny 15:00.
Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, pomysłowość, estetyka wykonania,
użyteczność.
Wszystkie prace będą prezentowane podczas pokazu mody w trakcie uroczystej Gali
podsumowującej konkurs „Chrzanolandia zaprasza na … V Powiatową Olimpiadę
Pszczelarską”.
II etap – 0-15 pkt
Zaprojektowanie oraz wykonanie gadżetu lub dodatku do ubioru który musi
zawierać element nawiązujący do tematyki związanej z pszczelarstwem
1. Należy wykonać gadżet użytkowy(np. brelok, smycz, etui itp.) lub dodatek do ubioru
(np. biżuteria, kapelusz, parasol, torebka itp.)
2. Praca musi być wykonana w sposób stabilny i trwały, tak aby nadawała się do
użytkowania codziennego.
3. Technika wykonania dowolna.

4. Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, pomysłowość, estetyka wykonania,
użyteczność
5. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystej Gali podsumowującej
konkurs „Chrzanolandia zaprasza na … V Powiatową Olimpiadę Pszczelarską”.
6. Prace należy złożyć osobiście w biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na
Jurze” do dnia 10-04-2018 roku do godziny 15:00.
7. Praca złożona w konkursie przechodzi na własność organizatorów konkursu.
Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że jest twórcą pracy oraz, że
przekazuje Organizatorom prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej
w dowolny sposób bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach
eksploatacji i praw pokrewnych.
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III etap – 0-15 pkt
Wykonanie autorskiego przedstawienia scenicznego nawiązującego swą tematyką do
pszczelarstwa, ekologii, pszczół
Czas trwania przedstawienia scenicznego do 10 minut.
Rodzaj przedstawienia dowolny (np. teatr, taniec, piosenka, skecz, pantomima itp.)
W tworzeniu przedstawienia mogą brać udział osoby spoza Zespołu. Każdy uczestnik
własnoręcznie podpisuje Oświadczenie (załączniki nr 2 lub nr 3 do niniejszego
Regulaminu).
W przypadku osoby pełnoletniej obowiązuje Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.
W przypadku osoby niepełnoletnie obowiązuje Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3)
podpisane przez osobę sprawującą prawną opiekę nad niepełnoletnim.
Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, pomysłowość, ewentualny wystrój,
organizacja, sceneria.
Przedstawienie należy udokumentować poprzez nagranie filmiku na płytę CD
Opisaną płytę CD wraz z Oświadczeniami, należy złożyć osobiście w biurze Lokalnej
Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” do dnia 10-04-2018 roku do godziny 15:00
Nie opisanie płyty CD lub brak wszystkich wymaganych Oświadczeń będzie wiązało się z
uzyskaniem 0 punktów w kategorii.
Praca złożona w konkursie przechodzi na własność organizatorów konkursu. Przystępując
do konkursu uczestnik oświadcza, że jest twórcą pracy oraz, że przekazuje Organizatorom
prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w dowolny sposób bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i praw
pokrewnych.
IV etap – 0-30 pkt
Test pisemny jednokrotnego wyboru

1. Temat: „Wiedza związana z życiem i rolą pszczół w przyrodzie”.
2. IV etap - test pisemny jednokrotnego wyboru (20 pytań).
3. Termin i miejsce zostaną podane na stronie www.partnerstwonajurze.pl do dnia 01-042018 roku
4. Uczestnicy są zobowiązani do zarejestrowania się w miejscu IV etapu konkursu, każdy
członek Zespołu wypełnia test indywidualnie, punkty wszystkich trzech osób –
uczestników danego zespołu są sumowane.
5. W teście biorą udział Zespoły z wyłączeniem opiekuna
6. W czasie trwania testu pisemnego Komisja konkursowa nie udziela żadnych wyjaśnień
dotyczących poszczególnych jego pytań.
7. Każda osoba podczas pisania testu pisemnego może używać wyłącznie długopisu koloru
niebieskiego. Korzystanie z jakichkolwiek materiałów pomocniczych jest niedozwolone.

8. Zabrania się korzystać z jakichkolwiek urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych.
Podczas konkursu uczestnicy proszeni będą o wyłączenie telefonów komórkowych.
9. W czasie trwania testu, uczestnicy nie mogą opuszczać sali. Zapis nie dotyczy osób, które
przekażą komisji wypełniony test.
10. W IV etapie – test pisemny konkursu, Komisja konkursowa za każdą poprawna
odpowiedź przyznaje 0,5 pkt.
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V etap – 0-5 pkt
Odpowiedź ustna – opisowa
Temat: „Wiedza związana z życiem i rolą pszczół w przyrodzie”.
Kategoria konkursowa V etap – odpowiedź ustna - opisowa (5 pytań)
Termin i miejsce zostaną podane na stronie www.partnerstwonajurze.pl do dnia 01-042018 roku.
Uczestnicy są zobowiązani do zarejestrowania się w miejscu V etapu konkursu.
W egzaminie ustnym biorą udział Zespoły z wyłączeniem opiekuna.
Na przygotowanie się do odpowiedzi, każdy zespół będzie miał maksymalne 5 minut.
Przed rozpoczęciem odpowiedzi przez przystępujący Zespół, następny w kolejności
otrzyma wylosowany zestaw pytań.
Na odpowiedź każdy Zespół ma maksymalnie 5 minut. Odpowiedzi udziela kapitan
Zespołu lub inny upoważniony przez kapitana członek Zespołu. Komisja dopuszcza
możliwość przedłużenia czasu odpowiedzi, nie dłużej jednak niż do 10 min.
W V etapie – odpowiedź ustna - opisowa konkursu, Komisja konkursowa za każdą
poprawna odpowiedź przyznaje 1 pkt.

IV.
Komisja konkursowa (Jury):
1. Do oceny wszystkich etapów konkursu wyłania się Jury, zwaną w dalszej części Komisją
konkursową
2. Do etapu IV i V konkursu zostanie wyłonione Jury składające się z osób posiadających
wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu pszczelarstwa.
3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4. Szczegółowe wyniki zostaną udostępnione podczas uroczystej Gali stanowiącej
podsumowanie konkursu.
5. Komisja Konkursowa przyzna nagrody w kategoriach:
1) szkoły podstawowe:
a)
Grand Prix dla najlepszego Zespołu
b)
II miejsce
c)
III miejsce
2) klasy gimnazjalne:
a)
Grand Prix dla najlepszego Zespołu
b)
II miejsce
c)
III miejsce
3) szkoły ponadpodstawowe:
a)
Grand Prix dla najlepszego Zespołu
b)
II miejsce
c)
III miejsce
6. Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie konkursu „Chrzanolandia zaprasza na … V
Powiatową Olimpiadę Pszczelarską” odbędzie się na uroczystej Gali.
7. Termin i miejsce uroczystej Gali stanowiącej podsumowanie konkursu „Chrzanolandia
zaprasza na … V Powiatową Olimpiadę Pszczelarską” zostanie podany na stronie
www.partnerstwonajurze.pl do dnia 04-05-2018 roku.

V. Nagrody:
1. Dla Zespołów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy, dla opiekunównauczycieli, opiekunów-pszczelarzy dyplomy, dla szkoły puchary.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inną nagrodę.
3. Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas uroczystej Gali
podsumowującej konkurs „Chrzanolandia zaprasza na… V Powiatową Olimpiadę
Pszczelarską”.
VII. Ochrona danych osobowych:
1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) na potrzeby związane z organizacją,
przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców i przyznaniem nagród.
2. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez uczestnika
Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie
zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w konkursie.
4. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku
utrwalonego na zdjęciach, filmach powstałych w związku realizacją etapów konkursu
„Chrzanolandia zaprasza na … V Powiatową Olimpiadę Pszczelarską” oraz na uroczystej
Gali stanowiącej podsumowanie konkursu „Chrzanolandia zaprasza na … V Powiatową
Olimpiadę Pszczelarską”.
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
VIII. Inne postanowienia:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Konkursu.
2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady konkursu.
3. Dodatkowych informacji udziela biuro Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na
Jurze” od poniedziałku do środy w godz. 10:00-15:00 pod numerem telefonu: 32 720
65 02, 795 453 823.
4. Wszelkie koszty wynikające z udziału w konkursie pokrywają samodzielnie jej uczestnicy.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające
wpływ na niedopełnienie warunków uczestnictwa w konkursie.
Zapraszamy do licznego udziału i życzymy wspaniałych pomysłów

