
REGULAMIN KONKURSU 

NA PROJEKT KONCEPCYJNY PARKU DLA PSZCZÓŁ 

PRZY ULICY KOŚCIUSZKI W SZPROTAWIE 

 

1. Organizatorami konkursu są: 

• ZSCKR w Henrykowie 

• Urząd Miasta w Szprotawie 

 

2. Patronaty: 

• Lubuski Związek Pszczelarzy 

• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze 

• Fundacja ekologiczna „Zielona Akcja” w Legnicy 

• Przedsiębiorstwo wielobranżowe ANMET.w Szprotawie. 

• Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra 

 

3. Przedmiot konkursu: 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie: 

• projektu (koncepcji) zagospodarowania parku dla pszczół położonego w mieście 

Szprotawa przy ulicy Kościuszki, 

• makiety wybranego odcinka projektowanego terenu. 

 

4. Adresaci: 

Uczniowie Technikum architektury krajobrazu z gminy Szprotawa. 

 

5. Cele konkursu: 

• Wzbudzenie zainteresowania architekturą krajobrazu, terenami zieleni publicznej, 

roślinnością miododajną, ochroną przyrody, ochroną pszczół i zapylaczy. 

• Motywowanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy na temat kształtowania 

krajobrazu, miejsc publicznych, ochrony przyrody i ogrodnictwa. 

• Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i analizy informacji z 

zastosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych. 

• Rozwijanie umiejętności manualnych oraz kompozycyjnych przy projektowaniu 

terenów zieleni. 

• Stworzenie możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami. 

 

6. Warunki udziału w konkursie: 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 

• zapoznały się z Regulaminem konkursu, 

• dostarczyły w odpowiednim terminie prace konkursowe zgodne z wymaganiami o 

których mowa w pkt.7 i 8, 

• wykonały prace indywidualnie. 

 Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

 

7. Forma i wymagania konkursowe: 

a) Konkurs jest dwuetapowy: 

• Etap pierwszy – stworzenie planszy w formacie A1, 

• Etap drugi – stworzenie dowolną metodą makiety wybranego odcinka projektowanego 

terenu. Wymiar podstawy makiety nie powinien przekraczać formatu A2. 

 b) Wymagania konkursowe: 

– przy projektowaniu terenu należy korzystać z mapy do celów projektowych (zał. nr 1)    

i zestawienia roślin miododajnych (zał. nr 2) oraz katalogu mebli miejskich i małej 

architektury (zał. nr 3). 



– praca powinna charakteryzować się jakością i trwałością; 

– należy uwzględnić charakter terenu i jego lokalizację 

– park powinien charakteryzować się atrakcyjnością, funkcjonalnością, bezpieczeństwem  

i przyjaznymi rozwiązaniami dla użytkowników każdej grupy społecznej, a także 

mieszkańców oraz osób postronnych odwiedzających okolicę; 

– teren ten powinien być enklawą ratującą pszczoły i owady zapylające przez zapewnienie 

im optymalnych warunków bytowania, dlatego w projekcie należy zastosować 

roślinność miododajną (zał. nr 2), oraz zaproponować przykładowe formy hoteli dla 

pszczół i owadów zapylających; 

– na planszy widoczne powinny być: rzut koncepcji, inspiracje małej architektury, 

zastosowana roślinność, wizualizacje proponowanego rozwiązania. 

– plansza powinna być obwiedziona ramką, a w jej lewym górnym rogu powinno 

znajdować się logo szkoły (zał. nr 4). 

– w górnej części planszy powinien być umieszczony tytuł projektu, a na jej odwrocie w 

prawym dolnym rogu imię i nazwisko autora opracowania. 

 

8. Prawa autorskie: 

• Prace konkursowe stanowią utwór w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. 

zm.). 

• Uczestnik poprzez udział w konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, 

niewyłącznej i nieograniczonej licencji do wykorzystania utworu dla potrzeb 

zorganizowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, promocji konkursu      

oraz działalności komercyjnej Organizatora, która obejmuje w szczególności prawo     

do publikowania, prezentowania i wykorzystania utworu publicznie oraz prawo            

do wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu ekspozycji, w związku               

z działalnością Organizatora. 

• Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora w przypadku 

wykorzystania utworu przez osoby trzecie. 

• Autorzy prac zobowiązują się do przeniesienia bezpłatnie na Organizatora konkursu 

autorskich praw własności do opracowanego przez siebie projektu. 

 

9. Miejsce i termin składania prac: 

Prace w określonym terminie należy złożyć w Pracowni architektury krajobrazu przy ZSCKR w 

Henrykowie (sala 108): etap pierwszy  - do 31 marca 2020r., oraz etap drugi – do 21 kwietnia 

 

10. Kryteria oceny prac konkursowych: 

Prace oceniane zostaną według następujących kryteriów: oryginalność idei projektu i atrakcyjność 

rozwiązań architektonicznych, spełnienie wymagań konkursowych, nawiązanie do ochrony pszczół 

i owadów zapylających, oraz kreatywność i estetyka wizualna pracy konkursowej. 

 

11. Jury: 

Kontrolę prawidłowości przebiegu konkursu oraz ocenę prac konkursowych sprawować będą 

przedstawiciele ZSCKR w Henrykowie oraz Urzędu Miasta w Szprotawie. 

 

12. Rozstrzygnięcie konkursu. 

Planowane ogłoszenie wyników około 24 kwietnia 2020r. Organizator zastrzega sobie prawo do 

zmiany ogłoszenia wyników konkursu z przyczyn losowych. 


