
                                   

                                                                     

 

 

 

Regulamin Konkursu  

„Hotele dla Owadów” 

  

§ 1  

  

Cele konkursu:  

- upowszechnienie wiedzy związanej z przyrodą, ochroną środowiska, 

- kształtowanie postaw ekologicznych, związanych m. in. z ochroną zwierząt oraz 

roślin, ochroną dziedzictwa przyrodniczego,  

- motywowanie do poszerzania wiedzy i umiejętności,  

- rozwijanie zainteresowań regionem,  

- kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci i młodzieży,  

- rozwijanie zdolności manualnych.  

  

§ 2  

 

Organizatorem konkursu jest Wydział Biologii oraz Koło Naukowe Biologów im. 

Dr. Włodzimierza Chętnickiego działające na Wydziale Biologii Uniwersytetu w 
Białystoku, ul. K. Ciołkowskiego 1 J, 15-245 Białystok.  

  

§ 3  

  

Uczestnikami konkursu są mieszkańcy województwa podlaskiego. Wyróżnia się 
następujące kategorie wiekowe: 

1. Dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczające do przedszkoli i zerówek oraz z placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, placówek pobytu dziennego (jako uczestnik 
grupowy). 

2. Dzieci uczęszczające do klas 1–3 szkoły podstawowej oraz dzieci (7-15 lat) z 
placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek pobytu dziennego (jako 
uczestnik grupowy). 

3. Dzieci i młodzież uczęszczająca do klas 4-8 szkoły podstawowej (jako uczestnik 
indywidualny). 

4. Młodzież (powyżej 15 lat) i dorośli (jako uczestnik indywidualny). 
 
 
 
 
 



                                   

                                                                     

 

 

    § 4 

 

 Warunki przystąpienia do Konkursu: 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie w   
terminie do 30.04.2021 r., hotelu dla owadów oraz przysłanie do 
organizatorów drogą mailową (knb@uwb.edu.pl) zdjęcia wykonanego hotelu 
zamieszczonego w przestrzeni zewnętrznej np. ogrodzie, na drzewie,  itp.   
 

2. Zgłoszenia do udziału w konkursie wraz z  wypełnioną i podpisaną kartą 
zgłoszeniową i RODO należy kierować na adres: knb@uwb.edu.pl do 
23.04.2021 r. 

 

3. W konkursie może uczestniczyć tylko jedna grupa/klasa z danej jednostki, 
która nie brała udziału w poprzedniej edycji konkursu „Hotele dla owadów”. 

      Grupa/klasa może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.  
  

 
4. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody              

na wykorzystanie ich wizerunku w akcjach informacyjnych,  reklamowych i 
promocyjnych związanych z niniejszym konkursem.  
 

     
                                                                          § 6  

 

Grupom przedszkolnym i szkolnym (klasy 1-3) oraz grupom z placówek opiekuńczo-

wychowawczych i placówek pobytu dziennego, organizatorzy przekażą w ustalonym 

terminie materiały do wykonania hotelu. Uczestnicy indywidualni wykonują pracę 

z własnych materiałów. 

 

§ 7 

 

Zdjęcia prac zostaną zaprezentowane na Facebook’u Koła Naukowego Biologów i w 

dniach 04 – 11.05.2021 r. odbędzie się głosowanie internautów. Pracy z największą 

liczbą głosów zostanie przyznana nagroda specjalna. Pozostałe nagrody zostaną 

przyznane przez wytypowaną Komisję Konkursową. 

 

 

§ 8 

 

Pytania do organizatorów prosimy kierować na adres e-mail: knb@uwb.edu.pl lub 

telefoniczne: 605 553 531, 507 487897. 
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