
Załącznik  
do uchwały Nr CCXXXVII/4294/2021 

Zarządu Województwa Lubelskiego 
z dnia 2 marca 2021 r. 

 

 
REGULAMIN KONKURSU  

„Tajemniczy ogród dla pszczół i dzikich zapylaczy" 

 

§ 1. Organizacja i idea  
1. Organizatorem konkursu jest Województwo Lubelskie w partnerstwie z Zespołem Lubelskich 

Parków Krajobrazowych, a współorganizatorami – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.  

2. Celem konkursu jest edukacja ekologiczna mieszkańców województwa lubelskiego, uwrażliwienie 
ich na kwestie związane z ochroną przyrody, zwłaszcza pszczół, a także włączenie w czynną 
ochronę tych owadów poprzez zwiększenie terenów miodo- i pyłkodajnych. Ideą konkursu jest też 
popularyzacja szkolnej wiedzy o biologii i ekologii pszczół oraz o ochronie gatunkowej owadów 
i kompensacji przyrodniczej, a także rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody i postaw 
ekologicznych. 

3. Zadaniem uczestnika konkursu jest zaplanowanie i utworzenie ciekawie zaaranżowanego ogrodu 
przyjaznego dla pszczół w oparciu o rośliny, w tym kwiaty, drzewa i krzewy miododajne oraz 
elementy wyposażenia ogrodu takie jak domki i poidełka dla owadów. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.  
 

§ 2. Uczestnicy  
1. Adresatami konkursu są mieszkańcy województwa lubelskiego, przy czym zgłoszenia do udziału 

mogą nadsyłać wyłącznie osoby pełnoletnie. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: 
1) szkolnej – przeznaczonej dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, takich jak: 

przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także placówek oświatowo-
wychowawczych i opiekuńczych,  

2) indywidualnej – przeznaczonej dla osób prywatnych, a więc niereprezentujących żadnej 
instytucji czy organizacji, działających we własnym imieniu. 

2. W konkursie (w kategorii indywidualnej) nie mogą brać udziału członkowie jury oraz ich najbliższa 
rodzina. 
 

§ 3. Etapy i zadania konkursowe  
1. Konkurs przebiega dwuetapowo. 
2. Etap pierwszy (zgłoszeniowy) polega na przesłaniu organizatorowi elektronicznego zgłoszenia, 

w którym uczestnik zobowiązuje się do wykonania konkursowego zadania oraz akceptuje warunki 
udziału w konkursie, w sposób wymieniony w § 4 ust. 1. 
Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane osoby i instytucje, które spełniły wymagania formalne: 
prawidłowo wypełniły dokumenty zgłoszeniowe oraz przesłały je w regulaminowym terminie. 
Zakwalifikowani uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni przez organizatora drogą mailową 
lub telefoniczną.  

3. Etap drugi (praktyczny) polega na:  
1) zaprojektowaniu i utworzeniu ciekawie zaaranżowanego ogrodu przyjaznego pszczołom, 

w tym na: przygotowaniu gruntu, wysianiu nasion, zasadzeniu roślin, w tym kwiatów, drzew 
i krzewów roślin miododajnych, ustawieniu elementów wyposażenia, takich jak domków 
i poidełek dla zapylaczy, doglądaniu i pielęgnowaniu ogrodu, przy czym ogród ten może być 
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utworzony wyłącznie na terenie, do którego prawa posiada uczestnik konkursu 
(właściciel/posiadacz/dzierżawca posesji itp.); 

2) uczestnictwie w zajęciach (lekcjach) o życiu i znaczeniu pszczół – zadanie tylko dla 
uczestników kategorii szkolnej; 

3) prowadzeniu i przesłaniu organizatorowi dokumentacji fotograficznej z procesu tworzenia 
ogrodu oraz z docelowych efektów tej pracy, w sposób wymieniony w  § 4 ust. 3;  

4) wypełnieniu i przesłaniu organizatorowi sprawozdania z przeprowadzonej akcji zakładania 
i pielęgnacji ogrodu, a w przypadku kategorii szkolnej – także z przebiegu zajęć (lekcji) o życiu 
i znaczeniu pszczół, w sposób wymieniony w  § 4 ust. 4.   
 

§ 4. Zgłoszenia, dokumentacja fotograficzna, sprawozdania 
1. Ogłoszenie konkursu odbędzie się 4 marca 2021 r. za pośrednictwem stron internetowych:  

www.lubelskie.pl oraz www.facebook.com/LubelskieWspolnieDlaPszczol.    
2. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać najpóźniej do 7 kwietnia 2021 roku za pośrednictwem 

internetu – wypełniając interaktywną kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniami, zamieszczoną na 
stronie internetowej organizatora pod adresem www.lubelskie.pl/pszczola, przy czym warunkiem 
udziału w konkursie jest zaznaczenie wymaganych regulaminem zgód. Organizator podkreśla, że 
nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji i promocji konkursu. 
Wzorzec treści zawartych w ww. formularzu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu pt. „Karta 
zgłoszenia”. 

3. Warunkiem ubiegania się o konkursowe nagrody przez zakwalifikowanych do drugiego etapu 
uczestników jest przesłanie organizatorowi najpóźniej do 15 września 2021 roku zarówno 
dokumentacji fotograficznej z procesu tworzenia ogrodu oraz z docelowych efektów tej pracy, jak 
i sprawozdania z przeprowadzonej akcji zakładania i pielęgnacji. Nadesłanie niekompletnego 
zgłoszenia (sprawozdania bez dokumentacji fotograficznej bądź zdjęć bez sprawozdania) 
spowodują dyskwalifikację uczestnika. 

4. Dokumentację fotograficzną należy przesłać za pośrednictwem internetu – na adres mailowy 
pszczola@lubelskie.pl, jako załączniki do wiadomości, przy czym powinna się ona składać się 
z minimum 5 i maksymalnie 15 zdjęć, a fotografie te powinny:  

1) być zrobione przez uczestnika konkursu (prace autorskie), 
2) być zapisane w formacie JPG lub PNG,  
3) nie zawierać jakichkolwiek znaków, w tym liter i cyfr (np. daty),  
4) być opisane (każdy plik) w następujący sposób: kod identyfikacyjny nadany przez 

organizatora oraz kolejny numer zdjęcia, np. 01234_1, 01234_2 itp. 
5. Sprawozdanie należy przesłać za pośrednictwem internetu – wypełniając interaktywną kartę 

sprawozdania wraz z oświadczeniami, zamieszczoną na stronie internetowej organizatora pod 
adresem www.lubelskie.pl/pszczola, przy czym warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie 
wymaganych regulaminem zgód. Organizator podkreśla, że nadesłane dane osobowe będą 
wykorzystane jedynie do realizacji i promocji konkursu. 
Wzorzec treści zawartych w ww. formularzu stanowi załącznik nr 2 do regulaminu  
pt. „Sprawozdanie”. 

 

§ 5. Kryteria oceny i jury konkursu 
1. Oceny nadesłanych zgłoszeń dokona jury konkursu złożone z pracowników organizatora oraz 

zaproszonych osób reprezentujących partnerów kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”.  
2. Jury będzie brało pod uwagę w głównej mierze: 

1) estetykę i efektowność wizualną ogrodu, 
2) jego użyteczność dla zapylaczy, 

http://www.lubelskie.pl/
http://www.facebook.com/LubelskieWspolnieDlaPszczol
http://www.lubelskie.pl/pszczola
mailto:pszczola@lubelskie.pl
http://www.lubelskie.pl/pszczola
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3) atrakcyjność i niepowtarzalność aranżacji, 
4) zaangażowanie uczestnika w projekt (na podstawie sprawozdania). 

3. Decyzja jury o wyborze najlepszych ogrodów oraz o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest 
ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.  

4. Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników nastąpią do końca października 2021 r. 
5. Laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo. 

 

§ 6. Nagrody  
1. Autorom najpiękniejszych ogrodów przyjaznych pszczołom przyznane zostaną następujące 

nagrody: 
1) w kategorii szkolnej: 

▪ za zajęcie 1. miejsca – nagroda rzeczowa o wartości ok. 2000 zł dla placówki oświatowej, 
a także zestaw maksymalnie 30. upominków indywidualnych o wartości ok. 200 zł każdy 
oraz wyjazd na warsztaty pszczelarskie dla uczniów placówki biorących udział w projekcie 
zakładania i pielęgnacji zwycięskiego ogrodu,  

▪ za zajęcie 2. miejsca – nagroda rzeczowa o wartości ok. 1800 zł dla placówki oświatowej, 
a także zestaw maksymalnie 30. upominków indywidualnych o wartości ok. 200 zł każdy 
oraz wyjazd na warsztaty pszczelarskie dla uczniów placówki biorących udział w projekcie 
zakładania i pielęgnacji ogrodu, 

▪ za zajęcie 3. miejsca – nagroda rzeczowa o wartości ok. 1500 zł dla placówki oświatowej, 
a także zestaw maksymalnie 30. upominków indywidualnych o wartości ok. 200 zł każdy 
oraz wyjazd na warsztaty pszczelarskie dla uczniów placówki biorących udział w projekcie 
zakładania i pielęgnacji ogrodu. 

2) w kategorii indywidualnej: 
▪ za zajęcie 1. miejsca – nagroda rzeczowa o wartości ok. 1500 zł, 
▪ za zajęcie 2. miejsca – nagroda rzeczowa o wartości ok. 1200 zł, 
▪ za zajęcie 3. miejsca – nagroda rzeczowa o wartości ok. 1000 zł. 

2. W kategorii indywidualnej jury przyzna także pięćdziesiąt wyróżnień w postaci równorzędnych 
nagród rzeczowych o wartości ok. 300 zł każda. 

3. Organizator dopuszcza możliwość przyznania nagród specjalnych ufundowanych przez partnerów 
i sponsorów konkursu. 

4. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana przez organizatora na stronie 
internetowej www.lubelskie.pl/pszczola.   

5. Jury w związku z niezadowalającym poziomem wykonania konkursowego zadania ma prawo 
nieprzyznania wszystkich nagród lub ich innego rozdysponowania.   
 

§ 7. Prawa autorskie, wizerunek 
1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu nie ogranicza praw autorskich ich właściciela, który poprzez 

zgłoszenie udziela organizatorowi konkursu zgody oraz licencji na bezpłatne i bezterminowe 
wykorzystanie zgłoszonych w konkursie zdjęć we wszelkich materiałach i działaniach 
informacyjnych i promocyjnych regionu lubelskiego, na warunkach określonych w regulaminie 
i oświadczeniach. 

2. Udzielenie licencji jest jednoznaczne z tym, że zgłoszone fotografie mogą zostać umieszczone na 
stronie internetowej oraz profilach społecznościowych organizatora i współorganizatorów oraz 
wykorzystywane w materiałach informacyjno-promocyjnych wykonanych na zlecenie 
Województwa Lubelskiego, takich jak foldery, mapy, broszury, publikacje książkowe, albumy, 
reklama w prasie, reklama wielkoformatowa na stoiskach targowych, festynach i innych imprezach 
masowych z zachowaniem praw autorskich. Licencja zostaje udzielona na następujących polach 

http://www.lubelskie.pl/pszczola
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eksploatacji bezpośrednio związanych z zakresem udzielonej licencji: rozpowszechniania fotografii 
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, utrwalania i zwielokrotniania fotografii techniką 
drukarską, reprograficzną lub cyfrową w nieograniczonej liczbie, wprowadzania fotografii  
do pamięci komputera i zwielokrotniania każdą dostępną techniką. 

3. Prawa autorskie do fotografii, które będą wykorzystywane do promocji województwa, pozostają 
własnością ich autorów. Z tego tytułu organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, 
a w razie skierowania przeciwko organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu  
na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną 
z tytułu wad prawnych wykonanych fotografii. 

4. Korzystanie ze zdjęć nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich, których wizerunek został 
na nich uchwycony. Uczestnik, wysyłając fotografie, oświadcza, że osoby znajdujące się  
na przesłanych zdjęciach wyraziły zgodę na ich publikację. 

5. Uczestnik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez organizatora swojego wizerunku 
utrwalonego podczas wręczania nagród, w tym jego rozpowszechnianie na stronie internetowej 
i w publikacjach organizatora. Stosowne oświadczenie zostało zawarte w załączniku nr 2  
do regulaminu pt. „Zgoda na wykorzystywanie wizerunku i głosu podczas uroczystości wręczania 
nagród”. 
 

§ 8. Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia terminu zakończenia 

konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 
2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz  

do niewyłaniania zwycięzców. 
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z konkursu. 
4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

regulaminu. 
5. Informacji o konkursie udzielają pracownicy Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – Oddział Ochrony Przyrody i Informacji 
o Środowisku – tel. (81) 44 16 764 lub sekretariatu (81) 44 16 727, e-mail: pszczola@lubelskie.pl.  

 

Załączniki do regulaminu: 

1. Karta zgłoszenia (wzorzec) 

2. Sprawozdanie (wzorzec) 

3. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku i głosu podczas uroczystości wręczania nagród 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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) informuje się, że: 

1. Współadministratorami, którzy odpowiadają za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, są:  
a) Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,   
b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z siedzibą przy 

ul. Wojciechowskiej 5, 20-704 Lublin,  
c) Kuratorium Oświaty w Lublinie z siedzibą przy ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin.  

mailto:pszczola@lubelskie.pl
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2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych Województwa Lubelskiego pod adresem mailowym: iod@lubelskie.pl.  

3. Dane będą przetwarzane zgodnie z celami: przeprowadzenia procedury wyboru laureatów konkursu, 
przyznania nagród w konkursie i informacji o laureatach, publikacji i promocji wydarzenia. Podstawą 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
a) przez Województwo Lubelskie: art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda na wykorzystanie wizerunku i głosu 

uczestnika i art. 6 lit. e) RODO – wykonanie zadania w ramach sprawowania władzy publicznej 
w związku z art. 11 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz art. 
4, pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, 

b) przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: art. 6 ust. 1 lit. 
a) RODO – zgoda na wykorzystanie wizerunku i głosu uczestnika i art. 6 lit. e) RODO – wykonanie 
zadania w ramach sprawowania władzy publicznej w związku z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
prawo ochrony środowiska,  

c) przez Kuratorium Oświaty w Lublinie: art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda na wykorzystanie wizerunku 
i głosu uczestnika i art. 6 lit. e) RODO – wykonanie zadania w ramach sprawowania władzy publicznej 
w związku z art. 51 pkt. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 4, pkt 
3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. 

4. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa świadczącym 
usługi wsparcia i serwisu dla współorganizatorów konkursu. 

5. Zgodnie z art. 26 RODO współadministratorzy zawarli stosowne Porozumienie, które jest umieszczone 
na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: www.lubelskie.pl/pszczola. 
Porozumienie określa cele i zadania współorganizatorów konkursu oraz wspólne uzgodnienia zakresu 
obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych współadministratorów oraz relacji 
pomiędzy współadministratorami oraz współadministratorami a podmiotami, których dane dotyczą, 
w tym określenie zakresu i sposobu obsługi przez współadministratorów żądań osób, których dane 
dotyczą. 

6. Dane w postaci wizerunku i głosu będą upubliczniane na stronach internetowych współorganizatorów. 
Podczas wręczania nagród będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub 
filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych. 

7. Dane będą przechowywane przez okres wymagany Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

8. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich usunięcia, 
w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na wizerunek i głos w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Wycofanie zgody można zrealizować, przesyłając informację na adres mail: iod@lubelskie.pl.  

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 
Warszawa. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia 
udziału w konkursie. Dane w postaci wizerunku i głosu są dobrowolne i ich niepodanie nie ma wpływu 
na uczestnictwo w konkursie.   

mailto:iod@lubelskie.pl
mailto:iod@lubelskie.pl

