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Regulamin konkursu wiedzy o produkcji miodu 

 

I. ORGANIZATOR, CEL KONKURSU 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska 

Przystań” z siedzibą w Parczewie, ul. Harcerska 8. 

2. Celem konkursu jest: 

a) popularyzacja wiedzy na temat życia pszczół, ich znaczenia dla życia 

człowieka i przyrody oraz funkcjonowania środowiska naturalnego, 

b) zwrócenie uwagi na piękno przyrody, a także zagrożenia ekologiczne 

wynikające z ciągle malejącej ilości pasiek oraz postępującej degradacji 

środowiska, którego dużą część stanowią pszczoły oraz drzewa, kwiaty  

i wszystkie rośliny niezbędne dla życia pszczół, a tym samym życia człowieka, 

c) uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na konieczność stosowania 

zachowań proekologicznych dla dobra całego środowiska naturalnego, a przez 

to możliwość pozyskiwania wysokowartościowych produktów pszczelich, 

które są wielkim skarbem przekazywanym przez naturę człowiekowi, 

d) upowszechnianie wiedzy na temat produktów wyrabianych na bazie miodu, 

e) pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców i ich integracja, 

f) krzewienie kultury lub dziedzictwa kulturowego i tradycji regionu,  

g) upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych przez LGD, 

h) promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. 

3. Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, organizowany  

w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU ORAZ ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

Konkurs skierowany jest do osób z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za wyjątkiem 

pracowników Organizatora. 

 

III. MIEJSCE I PRZEBIEG KONKURSU  

 

1. Konkurs odbędzie się 19.11.2016 r. w ramach II Jarmarku Pszczelarskiego 

zorganizowanej w Parczewie. 

Miejsce: Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego w Parczewie. 

2. Prowadzący konkurs będzie zadawał pytania, skierowane do uczestników. 3 osoby, 

które pierwsze odpowiedzą na największą ilość pytań z zestawu 10 pytań, zostaną 

zwycięzcami.   
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IV. NAGRODY 

  

1. Każdy zwycięzca otrzyma jedną nagrodę ufundowaną przez Organizatora Konkursu 

np.: pendrive, gadżety promocyjne, wyroby z miodu. 

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych 

nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do 

producentów. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania mniejszej ilości nagród lub nie 

przyznania nagród w związku z brakiem bądź niewielkiej liczbie uczestnictwa 

mieszkańców w konkursie. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach niniejszego 

regulaminu. 

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora, 

a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu  

w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

4. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  

i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestników konkursu. 

5. Dodatkowych informacji o konkursie udzielają pracownicy Biura LGD. 

 


