Regulamin Czwartego Ogólnopolskiego Konkursu "Bliżej Pszczół"
I. Postanowienia ogólne

1. Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych (klas 7-8)
i ponadpodstawowych (klasy 1-4) roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz
wiedzy odnośnie możliwości funkcjonowania pszczoły miodnej w industrialnej
rzeczywistości. Ponadto zachęcenie młodych ludzi do obserwowania życia pszczół i ich
zwyczajów, zaczerpnięcia wiedzy na temat roślin miododajnych i pszczelarstwa oraz
uświadomienia młodzieży znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka.
2. Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II z siedzibą przy Al. Racławickich 14 w Lublinie.
Współorganizatorami konkursu są: Instytut Architektury Krajobrazu na Wydziale
Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II oraz Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli.
3. Powołuje się Komitet Konkursowy, w którego skład wchodzą:
1) Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński,
2) mgr inż. Bożena Stępień,
3) dr hab. Ewa Trzaskowska,
4) dr hab. Magdalena Lubiarz
5) ks. mgr lic. Tomasz Gałuszka
6) mgr Tomasz Kędziora
7) mgr Renata Horbaczewska.
8) mgr Mariusz Chachuła.
9) Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
4. Do zadań Komitetu Konkursowego należy:
1) nadzorowanie przebiegu konkursu;
2) powołanie jury, które sprawdzi prace konkursowe;
3) ustalenie i ogłoszenie wyników konkursu;
4) wręczenie nagród;
5) prowadzenie dokumentacji konkursowej.
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5. Dokumentację konkursową stanowią: pismo powołujące Komisję Konkursową, regulamin,
lista uczestników konkursu, prace konkursowe uczestników konkursu, protokół z wynikami.
Dokumentacja konkursowa przechowywana jest w siedzibie Głównego Organizatora przez
trzy lata od daty ogłoszenia wyników.
6. Konkurs jest organizowany w dwóch etapach i w dwóch grupach.
7. Etapy konkursu:
a) pierwszy etap – szkolny,
b) drugi etap – on-line (w związku z Covid-19)
8. Grupy konkursowe:
a) pierwsza grupa to konkurs dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych w kraju,
b) druga grupa to konkurs dla uczniów klas 1-4 szkół ponadpodstawowych w kraju.
9. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
10. Z uczestnictwa w konkursie wykluczeni zostają laureaci miejsc 1-3 w kategorii
podstawowej oraz ponadpodstawowej z poprzednich edycji konkursu. Laureat konkursu
podstawowego nie może brać udziału w konkursie ponadpodstawowym.
11. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego
Regulaminu w całości.

II. Szczegółowy przebieg dwóch etapów konkursu:

1. Od 1 października 2019 r. szkoła zgłasza chęć udziału w konkursie określonej liczby
uczniów. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczniów.
2. Zgłoszenia dokonuje poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu. Kartę należy przesłać za pośrednictwem poczty mailowej
(pszczoly@fundacjakul.pl) do Głównego Organizatora w terminie do 23 grudnia 2019 r.
z tytułem maila "KONKURS BLIŻEJ PSZCZÓŁ". Szkoła, która zgłosi udział otrzyma
zwrotne potwierdzenie mailowe.
3. Test konkursowy pierwszego etapu konkursu jest testem wiedzy o pszczole miodnej i jej
biologii. Pytania testowe pierwszego etapu konkursu zostały przygotowane w oparciu
o następującą literaturę:
− Jerzy Wilde (red.) 2009. Hodowla Pszczół. PWRiL, Warszawa.
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4. Komisja Konkursowa w dniu 08.01.2020 r. przesyła szkołom testy konkursowe za pomocą
poczty elektronicznej na podany w karcie zgłoszenia adres mailowy. Testy mają charakter
tajny i szkoła zobowiązuje się nie ujawniać ich nikomu ani bezpośrednio, ani za pomocą
jakichkolwiek mediów np. strony internetowe, maile, portale społecznościowe itd.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez szkołę testów
konkursowych z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. przepełniona skrzynka mailowa
szkoły).
6. Szkoła zobowiązuje się przeprowadzić pierwszy etap konkursu w dniach 08-09.01.2020 r.
z zachowaniem warunków konkursowych. Uczniowie biorący udział w konkursie (zwani
Uczestnikami) wypełniają testy konkursowe bez pomocy osób trzecich z zachowaniem czasu
przeznaczonego do ich wypełniania. Test powinien być rozwiązany w czasie jednej godziny
lekcyjnej tj. 45 minut.
7. Każdy test musi być opatrzony pieczęcią szkoły oraz numerem, który zostaje przypisany do
konkretnego ucznia. Numeracja ma pozwolić na bezstronne sprawdzenie prac przez Komisję
Konkursową bez znajomości danych osobowych uczestników konkursu.
8. Szkoła ma obowiązek sporządzić listę, na której znajdą się dane uczestników konkursu
wraz z odpowiadającymi im numerami z ich prac konkursowych. Lista ta musi być opatrzona
pieczęcią szkoły oraz zapakowana w zapieczętowaną kopertę. Wzór listy stanowi załącznik
nr 3 do niniejszego Regulaminu.
9. Niesprawdzone prace pierwszego etapu konkursu wraz z listą uczestników należy przesłać
za pośrednictwem przesyłki pocztowej listem poleconym do Głównego Organizatora
w terminie do 20.01.2020 roku z dopiskiem "KONKURS BLIŻEJ PSZCZÓŁ". Prace należy
nadsyłać na adres: Fundacja Rozwoju KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin. O terminie
zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac
wynikających z przyczyn od niego niezależnych.
11. Komisja Konkursowa do dnia 12.02.2020 roku dokona sprawdzenia nadesłanych prac
konkursowych. Wyłonieni zostaną zwycięzcy pierwszego etapu konkursu.
12. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności Komisja Konkursowa sporządza protokół
z wynikami pierwszego etapu konkursu. Informacja o wynikach konkursu zostanie
zamieszczona na stronie internetowej konkursu www.kul.pl/kulmaul
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13. Zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu do dnia 29.02.2020 r. przesyłają na adres
mailowy organizatora (pszczoly@fundacjakul.pl) potwierdzenie uczestnictwa

w drugim

etapie (załącznik nr 4). Brak potwierdzenia do dnia 29.02.2020 r. jest równoznaczny z
rezygnacją z udziału w konkursie.
14. Nazwiska zwycięzców pierwszego etapu konkursu oraz nazwy i siedziby szkół, do
których uczestnicy konkursu uczęszczają, zostaną zamieszone na stronie internetowej
konkursu. Uczestnicy konkursu akceptując niniejszy regulamin wyrażają zgodę na publikację
ich imienia i nazwiska na stronie internetowej konkursu.
15. Drugi etap konkursu odbędzie się on-line w dniu 27 maja 2020 roku. Rozpocznie się
o godz. 12:00 i zakończy o godz. 13:00.
16. Do dnia 10 maja 2020 r. szkoły przesyłają na adres: pszczoly@fundacjakul.pl mailowe
potwierdzenie uczestnictwa zakwalifikowanych do finału uczniów/ucznia, podając adres
mailowy uczniów/ucznia. Organizator od tego momentu będzie kontaktował się z
uczestnikami Konkursu za pośrednictwem wskazanych adresów mailowych. Na wskazane
adresy zostanie przesłana instrukcja logowania oraz kontakt do osoby, która odpowiadać
będzie za sprawy techniczne związane z platformą konkursu.
Ponadto przedstawione zostaną zasady przebiegu testu, czas trwania, ilość zadań.
17. 25 maja 2020 r. uczestnicy dokonają próbnego logowania na platformę konkursu oraz
przeprowadzony zostanie test próbny. Szczegóły podane zostaną w instrukcji przesłanej na
adres mailowy uczestnika.
18. Drugi etap konkursu odbędzie się on-line w formie

testu wiedzy o pszczole

i pszczelarstwie, rozpoznawaniu sprzętu pszczelarskiego oraz znajomości roślin
miododajnych. Test konkursowy nie będzie dostępny po godz. 13:00. Test konkursowy
drugiego etapu może zawierać pytania otwarte. Pytania testowe drugiego etapu konkursu
zostały przygotowane w oparciu o następującą literaturę:
− Jerzy Wilde (red.) 2009. Hodowla Pszczół. PWRiL, Warszawa,
− Wanda Ostrowska 2013. Gospodarka pasieczna. PWRiL, Warszawa,
− Mieczysław Lipiński 2010. Pożytki pszczele, zapylanie i miododajność roślin.
PWRiL, Warszawa,
− Zbigniew Kołtowski 2006. Wielki atlas roślin miododajnych. Przedsiębiorstwo
Wydawnicze Rzeczpospolita SA.
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19. Komisja Konkursowa sprawdzi prace do godziny 15:00 tego samego dnia. Jeśli wyniki
będą pokrywały się i nie będzie można wyłonić laureatów, wówczas przewidziany jest
dodatkowy test dla wskazanych uczestników. Test rozpocznie się 28 maja 2020 r. o godz.
10:00. Jeśli sytuacja się powtórzy tego samego dnia o godz. 14:00 rozpocznie się kolejny test.

III. Nagrody

1. Nagrodą w pierwszym etapie konkursu jest zakwalifikowanie się do drugiego etapu.
2. Nagrodami w drugim etapie konkursu dla uczestników ze szkół ponadpodstawowych (klas
1-4) są: za zajęcie I-go, II-go i III-go miejsca – indeksy na kierunek Architektura Krajobrazu
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zdobywca I-go miejsca otrzymuje
ponadto rzeczową nagrodę główną (laptop). Nagrody rzeczowe otrzymują także laureaci II-go
miejsca (smartfon) i III-go miejsca (tablet). Ponadto dla wszystkich uczestników i opiekunów
przewidziane są upominki.
3. Nagrodami w drugim etapie konkursu dla uczestników ze szkół podstawowych (klas 7-8)
są: za zajęcie I-go, II-go i III-go miejsca – przyjęcie w poczet uczniów Technikum
Pszczelarskiego. Zdobywca I-go miejsca otrzymuje ponadto rzeczową nagrodę główną
(laptop). Nagrody rzeczowe otrzymują także laureaci II-go miejsca (smartfon) i III-go miejsca
(tablet). Ponadto dla wszystkich uczestników przewidziane są upominki. Nagrody zostaną
wysłane kurierem na adresy szkół uczestników do 19 czerwca 2020 r. Szkoły zobowiązane
będą przekazać nagrody laureatom i uczestnikom Konkursu oraz odesłać do Organizatora
załączone protokoły odbioru nagród. Organizator zachęca laureatów do przesłania zdjęcia z
nagrodą na adres e-mail: pszczoly@fundacjakul.pl w celu zamieszczenia ich na stronie
internetowej konkursu (www.kul.pl/KULmaUL) oraz profilu wydarzenia na Facebooku (h3ps://
pl-pl.facebook.com/kulmaul/)

4. Uczestnik konkursu nie ma możliwości przenoszenia prawa uczestnictwa w konkursach,
praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody.
5. Przyznane nagrody, w tym nagroda główna, nie podlegają wymianie na inną nagrodę lub
ekwiwalent pieniężny.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród rzeczowych.
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IV. Przepisy końcowe

1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
2. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Głównego Organizatora oraz na
stronie internetowej konkursu: www.kul.pl/KULmaUL
3. Dane osobowe uczestników konkursów będą przetwarzane przez Głównego Organizatora
w celu wykonania ich obowiązków związanych z konkursem. Dane będą chronione zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylanie dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.
U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).
4. Organizator nie odpowiada za jakość połączenia internetowe, z którego korzysta uczestnik
Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie konkursu.
O zmianach uczestnicy informowani będą za pośrednictwem strony internetowej konkursu
www.kul.pl/kulmaul
6. Lista załączników do regulaminu:
•

Załącznik nr 1. Klauzula informacyjna

•

Załącznik nr 2. Zgłoszenie do konkursu

•

Załącznik nr 3. Lista uczestników

•

Załącznik nr 4. Potwierdzenie uczestnictwa w drugim etapie

•

Załącznik nr 5. Protokół przekazania nagrody rzeczowej
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Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA i OPIEKUNA
KONKURSU ,,BLIŻEJ PSZCZÓŁ”
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel.
81 445 32 35, e-mail: sekretariat@fundacjakul.pl), reprezentowana przez Zarząd.
2. W Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (tel. 81 445 32 35, e-mail:
iod@fundacjakul.pl).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w konkursie.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom, którzy posiadają upoważnienia
do przetwarzania danych osobowych oraz hotelom zapewniających nocleg podczas
wydarzenia
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udziału w
konkursie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a. żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej
cofnięciem
c. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w
konkursie.
10. W procesie przetwarzania Państwa danych osobowych nie podejmujemy decyzji w
sposób zautomatyzowany i nie profilujemy.
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Załącznik nr 2
(Pieczęć szkoły)

Zgłoszenie do Ogólnopolskiego Konkursu "Bliżej Pszczół"

Nazwa szkoły:

Adres szkoły wraz z kodem pocztowym
i województwem:

Adres mailowy szkoły:
Zgłaszana liczba uczniów (max. 5):
Kategoria (podstawowa/
ponadpodstawowa):

…………………………………..
(podpis przedstawiciela szkoły)
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Załącznik nr 3

(Pieczęć szkoły)

Lista uczestników Ogólnopolskiego Konkursu "Bliżej Pszczół"

L.p.

Imię
i nazwisko ucznia

Numer pracy
konkursowej

Klasa

1

2

3

4

5

…………………………………..
(podpis przedstawiciela szkoły)
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Załącznik nr 4
(Pieczęć szkoły)

Potwierdzenie uczestnictwa w drugim etapie Ogólnopolskiego
konkursu ,,Bliżej pszczół”

Nazwa szkoły:

Adres szkoły wraz z kodem
pocztowym
i województwem:
Przybliżona odległość szkoły
od Lublina
(w kilometrach):
Imię i nazwisko ucznia/ów
zakwalifikowanych do drugiego
etapu konkursu
Przynależność do Związku
Pszczelarskiego (tak*/nie)
*jeśli

tak-do którego?

Wiek ucznia:
Imię i nazwisko nauczyciela/
opiekuna:
Numer telefonu nauczyciela/
opiekuna:

…………………………………..
(podpis nauczyciela /opiekuna)
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Załącznik nr 5
Lublin, dn. ...........................................

PROTOKÓŁ
przekazania nagrody rzeczowej

Fundacja Rozwoju KUL, za pośrednictwem szkoły uczestnika Ogólnopolskiego
Konkursu „Bliżej pszczół”, przekazuje:

…………………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………
(imię i nazwisko odbiorcy)

nagrodę w postaci
………………………………………………………………….………………………..
o wartości ………..…………………………………......…………………………........
za zajęcie/osiągnięcie/zdobycie…………….…………………… miejsca w konkursie:
…………………………………………………………………………………………...

Adnotacje dotyczące przekazania nagrody dodatkowej:
…………………………………………………………………………………………...
…….…………………………………………………………………………...
……………………………….…...……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………

…………………………………

(podpis reprezentanta Fundacji Rozwoju KUL)

(podpis odbiorcy/imię i nazwisko)
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