
Konkurs „Zaproś pszczoły do ogródka”

Od wieków ogrody przydomowe były miejscami, w których kipiało od życia. Setki wielobarwnych 
kwiatów otwierające swe pąki ku słońcu, czerwone biedronki, kolorowe motyle, brzęczące trzmiele 
i pszczoły były zapowiedzią dobrych zbiorów z ogrodów, sadów i pól. 

  Od kilkunastu lat obserwujemy jednak postępującą modę na „hotelowe ogrody”  tzn. nisko 
przystrzyżone zielone trawniki z kilkoma rodzajami drzew i krzewów iglastych. Znikają z naszych 
ogrodów tradycyjne, charakterystyczne dla śląskiej wsi kwiaty jak: malwy, dziewanny, wiesiołki  
i zioła. Razem z nimi znikają owocowe krzewy, drzewa i owady zapylające oraz ptaki. 
Coraz rzadziej można usłyszeć śpiewającego skowronka. Skrzętnie grabione i sprzątane liście nie 
są wystarczającym schronieniem na zimę dla jeży, trzmieli i innych stworzeń. Pojawiają się za to 
w ogrodach drogo kupowane materiały ozdobne jak: kolorowe żwiry, tłuczeń czy granit. Okoliczne 
pola niegdyś bogate w chabry bławatki i ostrożnie, dziś dzięki postępowi chemizacji rolnictwa stały 
się dla pszczół miodnych pustyniami pozbawionymi źródła pożywienia. Niestety, znikają też 
z naszego otoczenia wielobarwne łąki, a przy drogach wycinane są lipy. 

Dla zachowania równowagi w przyrodzie połącz nowoczesność z tradycją i stwórz 
w swoim ogrodzie enklawę dla pszczołowatych zakładając np.: na trawnikach kwiatowe wyspy, 

a zamiast iglaków posadź krzewy lub drzewa miododajne. 

Borykając się z problemami zapewnienia ciągłości pożytków pszczelich zapraszam do udziału 
w konkursie „ Zaproś pszczoły do ogródka”.

  
REGULAMIN KONKURSU: 

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Czyżowic, Rogowa, Bełsznicy oraz Bluszczowa
i realizowany w ramach projektu „ Czyżowice z inicjatywą”  zadanie dofinansowano w ramach 
Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r.

                        

1. ORGANIZATOREM KONKURSU  jest Grażyna Klon należąca do Koła Pszczelarzy 
w Gorzycach 

2. CEL KONKURSU:                                                                                                           
  Głównym celem konkursu jest  wyłonienie i nagrodzenie ogrodu przyjaznego pszczołom, a przez 
to zwrócenie uwagi mieszkańców na problemy pszczelarzy w hodowli pszczół i promocja 
bioróżnorodności w odniesieniu do konieczności ochrony warunków życia pszczół, niezbędnych 
dla zdrowia ekosystemu Czyżowic i okolic oraz integracja środowisk pszczelarzy z mieszkańcami.

3. ZADANIE KONKURSOWE:
Nadesłanie fotograficznej relacji wraz z krótkim opisem stworzenia „ pszczelego pastwiska” bądź 
wzbogacenia przydomowego ogrodu o rośliny miododajne będące źródłem pożywienia dla 
pszczół. 

4. WYMOGI DOTYCZĄCE KONKURSU

Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 20.09.2016 r.  

W konkursie może wziąć udział osoba pełnoletnia, będąca właścicielem ogrodu/działki bądź 
będąca w użytkowaniu terenu. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji 
Konkursowej. Przystępując do konkursu uczestnik deklaruje się, że wyraża zgodę na wszystkie 



postanowienia regulaminu i oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie oświadczenia 
zawarte w powyższym regulaminie. Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu, w tym:
- zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania,
- zgodę na publikację zdjęć ogrodu uczestnika oraz własnego wizerunku i przekazanie praw 
autorskich zdjęć na rzecz Organizatora konkursu.
 
5. TRYB ZGŁASZANIA

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie 1 - 3 zdjęć ogrodu w formie papierowej lub cyfrowej
wraz z opisem, adresem i nr telefonu zgłaszającego na  adres:
WDK Czyżowice 44-352 ul. Strażacka 8 lub e-mail: dkczyzowice@gmail.com 
Zdjęcia powinny przedstawiać najatrakcyjniejsze obrazy ogrodu, gdyż pierwszej ocenie będzie 
podlegać widok na zdjęciach, wg których wybrane zostaną ogrody do bezpośredniej oceny Komisji
Konkursowej.
Dokonując oceny ogrodów Komisja Konkursowa, w uzgodnionym z właścicielem terenu terminie, 
dokona wizytacji zgłoszonego do udziału w konkursie ogrodu.
Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez:
właściciela ogrodu, współwłaściciela (oraz ich pełnoletnie dzieci)
osoby trzecie (ale tylko pod warunkiem uzyskania pisemnego upoważnienia właściciela ogrodu)  
Materiały nie będą zwracane.

6.SPOSÓB REALIZACJI KONKURSU
Oceny ogrodów dokona Komisja Konkursowa w składzie 3-5 osób powołana przez Organizatora.
Komisja dokona przeglądu i oceny zgłoszeń oraz dokumentacji pod względem zgodności 
z regulaminem.
Komisja oceniać będzie wizerunek ogrodu ze zdjęć oraz dokona oględzin 10 wybranych ogrodów 
w terenie.

7.. KRYTERIA OCENY
Różnorodność roślin istotnych dla życia i funkcjonowania pszczół 0 – 10 pkt.
Kompozycje roślinne z uwzględnieniem ciągłości kwitnienia roślin zapewniających pożywienie dla 
pszczół od wiosny do jesieni 0 – 10 pkt.
Pomysłowość i oryginalność 0 – 10 pkt.

8. NAGRODY
Nagrody w łącznej kwocie 1000,00 zł będą stanowić sprzęt ogrodniczy oraz produkty pszczele. 
Zwycięzcom konkursu nagrody rzeczowe będą wręczane podczas czwartkowego Klubu 
Podróżnika w październiku 2016 r. gdzie nastąpi zakończenie projektu. Przyznane zostaną trzy 
pierwsze miejsca. Komisja Konkursowa może też przyznać wyróżnienia.
Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub e-mailem.
Organizator zastrzega sobie prawo do wylegitymowania zwycięzcy konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji zapisów w Regulaminie.

Konkurs realizowany w ramach projektu „ Czyżowice z inicjatywą”  zadanie dofinansowano 
w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r.
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