
Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego w Swarzędzu 
Oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie

Zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
 pt. „Z życia pszczelej rodziny”

Regulamin konkursu:
1. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego w tym 
szczególnie wiedzy o pszczołach.  Rozwijanie umiejętności podpatrywania życia w ulu poprzez 
transmisję multimedialną za pośrednictwem Internetu.  Pszczoła miodna  w mieście. 
1. Tematem konkursu są pszczoły. Życie pszczół w środowisku miejskim i wiejskim. Praca pszczelarza i
bartnika. Współczesne zagrożenia dla życia pszczół. W tym szczególnie niebezpieczeństwa wynikające
ze stosowania środków chemicznych i uprawy roślin GMO. Metody i sposoby ochrony pszczół  przed 
zagrożeniami wynikającymi z działalności człowieka. 

2. W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku poniżej 11 lat. 

3. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać  do 14.10.2017 roku na adres:
Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego w Swarzędzu 
ul. Poznańska 35, 62-020 Swarzędz.

4. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice w rozmiarze do 30 cm x 21cm /format A-4. /, 
natomiast prace przestrzenne w rozmiarze u podstawy do 30cm x 21 cm i wysokie do 21 cm. 
Warunkiem zgłoszenia pracy do Konkursu jest jej samodzielne wykonanie. Na odwrocie praca musi 
być podpisana: imię i nazwisko dziecka, wiek, miejscowość. Można podać również adres mailowy. 
Dodatkowo jeżeli do Konkursu zgłoszenie prac następuje za pośrednictwem szkoły należy podać: 
klasę, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna. 
5. Nadesłanych prac nie zwracamy. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania 
nadesłanych prac w  publikacjach i działaniach marketingowych.
6.  Z nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców ośmiu nagród  rzeczowych oraz 20 
wyróżnień.

I.    nagroda rzeczowa –  tablet wartości ok. 300 zł
II.    nagroda rzeczowa –  tablet wartości ok. 200 zł
III.    nagroda rzeczowa – gra multimedialna wartości ok. 150 zł

      IV- VIII.     nagroda rzeczowa – klocki typu lego  wartości około 100 zł 
Za wyróżnione prace zostaną przyznane nagrody książkowe. 

7. Uczniowie których prace zostały nagrodzone i wyróżnione otrzymają okolicznościowe dyplomy. 
Opiekun uczestnika konkursu może na życzenie otrzymać okolicznościowe podziękowanie za 
przygotowanie uczestnika.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 23.10.2017 r. na stronach internetowych 
http://epszczoly.pl i http://www. muzeum-szreniawa.pl oraz w siedzibie organizatora.

9. Oficjalne wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi  w dniu 27.10.2017 roku podczas wernisażu 
wystawy nagrodzonych i  wyróżnionych prac w Skansenie i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu.  
Wystawa będzie prezentowana przez okres 1 miesiąca.
10. Nagrody i dyplomy nieodebrane podczas wernisażu będą do odbioru przez nagrodzonych i 
wyróżnionych w  Skansenie i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu przez okres 1 miesiąca. 
Informacje o konkursie udziela Skansen i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu tel. 61 6511817.

                        Organizator konkursu
               Skansen i Muzeum Pszczelarstwa 

                   w Swarzędzu

Konkurs dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
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