Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu
„Pszczoły w środowisku wiejskim”
wrzesień – grudzień 2011
INFORMACJE WSTĘPNE
Organizatorem konkursu jest:
•

Muzeum w Kwidzynie oddz. Muzeum Zamkowego w Malborku;

Kustoszem konkursu jest Adam Juźwiak (Muzeum w Kwidzynie, Dział Przyrody).
Konkurs rozgrywany jest na określony temat związany z przyrodą ze szczególnym uwzględnieniem
pszczół, ich biologii i ekologii.
Sponsorem konkursu jest Muzeum w Kwidzynie oddział Muzeum Zamkowego w Malborku
Partnerzy konkursu:


Miesięcznik „Pszczelarstwo”



Skansen i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu oddz. Muzeum Narodowego Rolnictwa i
Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

UCZESTNICY
Konkurs przeznaczony jest dla pszczelarzy oraz sympatyków pszczelarstwa z całej Polski.
W konkursie nie występują kategorie wiekowe.
W zespole autorskim projektu musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia.
ZGŁOSZENIA
Przez zgłoszenie do konkursu rozumie się nadesłanie projektu konkursowego wraz z deklaracją
zgody na udział w konkursie (wzór deklaracji na stronie www Organizatora) w terminie nie
późniejszym niż do dnia 1 grudnia 2011 roku na adres:
•
•

tradycyjny - Muzeum w Kwidzynie, ul. Katedralna 1, 82-500 Kwidzyn
elektroniczny - a.juzwiak@zamek.malbork.pl

Jeśli projekt konkursowy jest składany drogą elektroniczną należy załączyć skan podpisanej
deklaracji zgody na udział w konkursie a oryginał przesłać listownie na adres Dział Przyrody
Muzeum w Kwidzynie, ul. Katedralna 1, 82-500 Kwidzyn z dopiskiem „Konkurs pszczelarski”
PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest projekt instalacji ekspozycyjnej prezentującej biologię i ekologię
pszczoły miodnej zgodnej z warunkami techniczni i merytorycznymi projektu konkursowego
dostępnymi na stronie www Organizatora.
Jeden projekt może być wykonany przez maksymalnie 3 osobowy zespół.
PRZEBIEG
Konkurs składa się z dwóch etapów: zgłoszeniowego i finałowego.
Etap zgłoszeniowy
Etap zgłoszeniowy konkursu trwa od momentu ogłoszenia konkursu do 1 grudnia 2011 roku.
Na tym etapie możliwe jest nadsyłanie projektów na konkurs.
Etap finałowy
Etap finałowy odbędzie się w terminie od 2-15 grudnia 2011. W tym okresie komisja konkursowa
wybierze spośród nadesłanych projektów najlepszy przyznając mu pierwsze miejsce w konkursie.
Komisja konkursowa ogłosi wyniki etapu finałowego na stronie www Organizatora.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszego miejsca w konkursie.
Komisja konkursowa jest powoływana przez Organizatora.
Nagroda przyznawana jest jedynie za pierwsze miejsce.
Nagrodą jest kwota 1000 zł brutto.
(podatek dochodowy od nagród w RP wynosie 10% wartości nagrody)

INFORMACJE KOŃCOWE
Bieżące informacje o Konkursie, jego przebiegu, uczestnikach umieszczane są na stronie
internetowej: www.zamek.kwidzyn.pl
W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez uczestników nastąpi dyskwalifikacja projektu
nadesłanego przez tego uczestnika..
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu w trakcie trwania konkursu.
W przypadku zmian w regulaminie organizator ma obowiązek poinformować o tym uczestników za
pośrednictwem strony www..
Szczegółowe informacje:
Adam Juźwiak (Muzeum w Kwidzynie) a.juzwiak@zamek.malbork.pl lub 55 646 37 95

