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Załącznik do Uchwały nr 296/5505/2022 

Zarządu Województwa Podlaskiego 

z dnia 14 października 2022 r. 

    

 

Regulamin IV edycji konkursu  

pn. „Wojewódzki konkurs wiedzy o pszczelarstwie” 

 

 

      §1 

Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa cele oraz zasady organizacji i uczestnictwa w IV edycji 

konkursu pn. „Wojewódzki konkurs wiedzy o pszczelarstwie”. 

 

§2 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem IV edycji konkursu pn. „Wojewódzki konkurs wiedzy o pszczelarstwie”, 

zwanego dalej konkursem, jest Samorząd Województwa Podlaskiego. 

2. Koordynatorem konkursu jest Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

(KSOW) w województwie podlaskim funkcjonująca w strukturze Departamentu 

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podlaskiego.  

 

§3 

Cele konkursu 

1. Popularyzacja wśród uczniów szkół średnich z terenu województwa podlaskiego o roli 

pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wiedzy odnośnie możliwości jej 

funkcjonowania w uprzemysłowionym rolnictwie.  

2. Upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy o pszczelarstwie, przybliżenie życia pszczół, 

ich biologii oraz zachowania oraz znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka.  

 

§4 

Zasady organizacji i uczestnictwa w konkursie 

1.  Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół średnich o profilu rolniczym oraz 

uczniowie szkół średnich z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa 

podlaskiego.  
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2. Konkurs odbędzie się w listopadzie 2022 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.  

3. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu wiedzy z zakresu pszczelarstwa w oparciu  

o pozycję książkową: „Hodowla pszczół” autorzy Jerzy Wilde i Jarosław Prabucki oraz 

rozpoznawaniu roślin miododajnych na podstawie pozycji „Atlas roślin miododajnych” 

autor Marek Pogorzelec i „Wielki atlas roślin miododajnych” autor Zbigniew Kołtowski. 

4. Test będzie składał się z min. 30 pytań. Za prawidłową odpowiedź na pytanie można 

otrzymać 1 pkt., za złą odpowiedź lub jej brak 0 pkt. W przypadku uzyskania przez 

uczniów identycznej liczby punktów z testu pisemnego Komisja Konkursowa 

przeprowadzi dogrywkę ustną, która wyłoni laureatów.  

5. Każdy test opatrzony będzie indywidualnym kodem uczestnika, co pozwoli na bezstronną 

ocenę pracy przez Komisję Konkursową.  

6. Skład komisji konkursowej znajdować się będzie w siedzibie koordynatora konkursu.  

7. Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie czterech uczniów.  

8. W konkursie nie mogą wziąć ponownie udziału zwycięzcy poprzedniej edycji konkursu.  

9. Szkoła dokonuje zgłoszenia poprzez wysłanie na adres siedziby koordynatora konkursu:  

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego  

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1  

15-888 Białystok  

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl, wypełnionego i 

podpisanego własnoręcznie przez ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna ucznia (w 

przypadku osób niepełnoletnich) formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do 

Regulaminu konkursu.  

 

10. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony czytelnie i zawierać:  

- imię i nazwisko ucznia zgłaszającego się do udziału w konkursie,  

- imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna ucznia,  

- numer telefonu, adres mailowy nauczyciela/opiekuna,  

- nazwę, dane teleadresowe szkoły.  

11. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy przesłać do 31 października 2022 r. 

(decyduje data stempla pocztowego/ data przekazania zgłoszenia drogą elektroniczną).  

12. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w konkursie decyduje kolejność 

zgłoszeń.  

13. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.  



 

 

   UNIA EUROPEJSKA 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

14. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.  

15. Organizator konkursu przewiduje nagrody laureatom I, II i III miejsca.  

16. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora.  

17. Decyzje Komisji Konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie.  

18. Komisja Konkursowa zastrzega sobie inny podział nagród, w tym przyznanie wyróżnień 

uczestnikom konkursu.  

 

§5 

Założenia dodatkowe 

1. Organizator nie zapewnia transportu uczestnikom konkursu i nie pokrywa kosztów 

dojazdu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przeprowadzenia konkursu.  

3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie inny podział nagród, w tym przyznanie wyróżnień 

uczestnikom konkursu.  

4. Komisja Konkursowa w przypadku uzyskania przez uczniów identycznej liczby punktów 

z testu przeprowadzi dogrywkę ustną.  

5. W przypadku braku możliwości zorganizowania konkursu w trybie stacjonarnym, 

Organizator dopuszcza zmianę formy przeprowadzenia konkursu na tryb on-line.  

W związku z powyższym wymagane jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu, 

wyposażonego w kamerę internetową, mikrofon oraz głośnik lub słuchawki.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym Regulaminie w każdym 

czasie bez podania przyczyny.  

7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego.  

8. Wszystkie pytania dotyczące spraw niewyszczególnionych w Regulaminie konkursu 

proszę kierować na adres: ksow@wrotapodlasia.pl, bądź telefonicznie: 85 66 54 613 lub 

85 66 54 207.  

 


