
 
 

 
 
 

 

 

Regulamin konkursu dla nauczycieli i ich uczniów 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na zasadzie których odbywa się konkurs pod nazwą 
„Owadzie lato 2021” (nazywany dalej Konkursem) prowadzony wśród nauczycielek i nauczycieli 
przedszkolnych i wczesnoszkolnych (klasy I–III) wraz z ich podopiecznymi/uczniami, którzy 
w czerwcu 2021 przeprowadzą/wezmą udział w lekcji, zajęciach lub projekcie o tematyce 
związanej z owadami. 

 

2. Organizatorem konkursu jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą 
zarejestrowaną w Markach, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki. 
 

3. Zajęcia mogą (ale nie jest to wymóg) zostać zrealizowane w oparciu o edukacyjną książkę „Owadzi 
świat dla najmłodszych”, przygotowaną przez OTOP w celu propagowania edukacji przyrodniczej 
na świeżym powietrzu dotyczącej owadów. Książka w wersji elektronicznej (plik PDF) dostępna 
jest na stronie www.otop.org.pl. 

 

4. Konkurs organizowany jest w ramach akcji „Owadzie lato”, którą OTOP organizuje we współpracy 
ze Studio 100 Media – dystrybutorem kreskówki „Pszczółka Maja”. Nagrody w konkursie 
ufundowali: OTOP, Studio 100 Media oraz firma Stovit – producent dżemów i napojów 
z dodatkiem miodu. 

 
5. Konkurs realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

6. W konkursie mogą brać udział nauczycielki i nauczyciele, którzy spełnią poniższe kryteria: 
a) w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. zorganizują zajęcia, które będą miały formę 

zajęć zdalnych (dowolna forma e-learningu), odbędą się w klasie/na sali przedszkolnej, 
w szkolnym lub przedszkolnym ogrodzie lub podczas wycieczki w teren dla jednej klasy 
(grupy) uczniów w wieku od 3 do 10 lat. Zajęcia mogą mieć także formę projektu, który 
powierzony zostanie uczniom do zrealizowania we własnym zakresie. Przy czym w zajęciach 
musi wziąć udział nie mniej niż 5 i nie więcej niż 35 uczniów. 

b) do dnia 10 lipca 2021 zgłosi swój udział w projekcie poprzez przesłanie do OTOP: 
-  opisu zorganizowanych zajęć, 
- kopi (skanów/zdjęć) prac wykonanych przez uczniów. Pracami tymi mogą być 
w szczególności: rysunki, obrazki, kolaże, prace pisemne, zdjęcia, filmy, rzeźby, instalacje 
z naturalnych materiałów, prezentacje multimedialne itp. Prace wykonane przez uczniów 
mogą być wykonywane indywidulanie lub grupowo (np. przez zespoły, na które podzielona 
zostanie klasa/grupa). 

 
7. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 10 lipca 2021 roku do Aleksandry Pępkowskiej-Król, drogą 

elektroniczną na adres: aleksandra.krol@otop.org.pl. W zgłoszeniu muszą się znaleźć: 
– imię i nazwisko nauczyciela, 
– adres e-mail nauczyciela, 
– numer telefonu nauczyciela, 
– adres nauczyciela (szkoły/przedszkola), na który przesłane zostaną ewentualne nagrody, 
– liczba uczniów, którzy wzięli udział w zajęciach/lekcji/wycieczce/projekcie, 
– wiek uczniów, którzy wzięli udział w projekcie, 
– nazwa szkoły/przedszkola, w której przeprowadzono zajęcia. 
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Nie ma wymogu przesyłania imion i nazwisk uczniów. Jeśli objętość przesyłanych na konkurs kopii prac 
uczniów przekracza 5 MB, należy je przesłać za pośrednictwem ogólnodostępnej platformy 
WeTransfer.com. Pozostałe dane należy przesłać e-mailem. 
 

8. Zwycięzcę konkursu wyłoni jury składające się z trzech pracowników OTOP: 
- Rafał Bobrek, 

- Aleksandra Pępkowska-Król, 

- Hanna Rachwald. 

9. W konkursie przewidziano nagrodzenie jednego nauczyciela/edukatora wraz z jego 
podopiecznymi. Nagrodzone zostaną najlepsza/e/y lekcja/zajęcia/wycieczka/projekt. Oceniający 
wezmą po uwagę w szczególności: scenariusz lekcji/zajęć/wycieczki/projektu, sposób 
przeprowadzenia oraz wszystkie rezultaty (w tym prace uczniów). Szczególnie promowane będą 
zajęcia polegające, choć w części, na obserwacji owadów na świeżym powietrzu (w ogrodzie, 
parku, lesie lub na łące). 
 

10. Nagrodami w konkursie są: 
 

I miejsce – zestaw do obserwacji owadów dla szkoły/przedszkola (zestaw lup i zakręcanych 

kubków z lupami) wraz z gadżetami (opaski z czułkami Pszczółki Mai, przypinki 

z wizerunkiem Pszczółki Mai) oraz produktami firmy Stovit dla nauczyciela i każdego dziecka 

biorącego udział w konkursie. 

II i III miejsce – zestaw gadżetów (opaski z czułkami Pszczółki Mai, przypinki z wizerunkiem 

Pszczółki Mai) oraz produkty firmy Stovit dla nauczyciela i każdego dziecka biorącego udział 

w konkursie. 

11. Zwycięzca konkursu poinformowany zostanie o tym fakcie drogą elektroniczną (e-mail). Ponadto 
informacja o zakończeniu konkursu i wyłonieniu zwycięzcy opublikowana zostanie na stronie 
www.otop.or.pl do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

 

12. Wszystkie nagrody przesłane zostaną na jeden adres wskazany przez zgłaszającego się do 
konkursu nauczyciela. Za dystrybucję nagród wśród uczniów odpowiedzialny będzie nauczyciel 
zgłaszający klasę/grupę do konkursu. 
  

13. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 
 

14. Zobowiązanie organizatorów do przekazania nagród wskazanych w niniejszym regulaminie 
obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez organizatora działania firmy 
dostarczającej nagrodę. 
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16. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do przetwarzania i wykorzystywania danych 
zawartych w nadesłanych zgłoszeniach do celów związanych z organizacją niniejszego konkursu.  

 

17. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na udostępnianie swoich danych do celów monitoringu, 
kontroli i ewaluacji, którym podlega OTOP w ramach organizowanej akcji „Owadzie lato”. 

 

18. Uczestnicy, biorąc udział w konkursie, wyrażają zgodę na publikacje prac nadesłanych na Konkurs 
w internetowych i drukowanych wydawnictwach Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony 
Ptaków.  
 

19. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy etatowi OTOP oraz Członkowie Zarządu OTOP. 
 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. W razie zaistnienia takiej konieczności 
informacja zostanie umieszczona na stronie www.otop.or.pl. 
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