
 

                                    R E G U L A M I N    K O N K U R S U 

”Miejsce przyjazne pszczołom w mieście Ostrołęka  

w 2019 roku”. 
 

1. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Ostrołęki. 

2. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców Ostrołęki do dbałości o estetykę 

najbliższego otoczenia oraz włączenie do działań w zakresie tworzenia miejsc 

przyjaznych pszczołom.  
3. Do konkursu mogą być zgłoszone posesje, ogródki przyblokowe i balkony położone 

w granicach administracyjnych miasta Ostrołęki, które wyróżniają się 

różnorodnością i układem kompozycyjnym roślinności, w szczególności przyjaznej 

pszczołom. 

4. Zgłoszenia do konkursu może dokonać właściciel zgłaszanej posesji, balkonu lub 

zarządca/administrator ogródka przyblokowego. 

5. Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest nasadzenie co najmniej dziesięciu 

gatunków roślin przyjaznych pszczołom wymienionych w liście roślin przyjaznych 

pszczołom. 

6. Lista roślin przyjaznych pszczołom została określona w załączniku do niniejszego 

regulaminu. 

7. Zgłoszenia należy dokonać na piśmie w terminie do dnia  23 sierpnia 2019 roku. 

8. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć: listownie na adres Urzędu Miasta Ostrołęki, 

Plac gen. J.Bema 1, 07-410 Ostrołęka; osobiście poprzez złożenie formularza 

zgłoszeniowego w Punktach Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Ostrołęki: Plac 

gen.J.Bema 1 lub przy ul. gen. T.Kościuszki 45, lub  elektronicznie przesłać 

podpisany i zeskanowany formularz na adres e-mail: um@um.ostroleka.pl.  

9. Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać: 

- imię i nazwisko oraz adres uczestnika konkursu lub  nazwę i adres - w 

przypadku wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej, 

- adres posesji, balkonu lub ogródka przyblokowego zgłaszanego do konkursu, 

- telefon kontaktowy, 

- uzasadnienie zgłoszenia, ze wskazaniem nasadzeń co najmniej dwóch roślin 

nektaro- i pyłkodajnych, wymienionych w liście roślin przyjaznych 

pszczołom. 

10. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć co najmniej dwa zdjęcia roślin 

z miejsca przyjaznego pszczołom. Dopuszcza się wydruk z drukarki; nie dopuszcza 

się zdjęć nieodzwierciedlających rzeczywistego stanu miejsca, w tym fotomontażu i 

fotografii przerobionych w programach graficznych i obróbki i zdjęć.  

11. Posesje, balkony i ogródki przyblokowe zostaną ocenione w następujących 

kategoriach: 

- kategoria I – posesje prywatne 

- kategoria II – ogródki przyblokowe 

- kategoria III – balkony 

12. Oceny posesji i balkonów zgłoszonych do konkursu dokona Komisja Konkursowa 

powołana przez Prezydenta Miasta na podstawie zatwierdzonego Regulaminu Prac 

Komisji Konkursowej. 

13. Oględziny miejsc przyjaznych pszczołom zostaną przeprowadzone w okresie od 

02 do 06 września 2019 roku w godzinach 8.00-16.00. 

14. Komisja dokonuje oceny miejsc przyjaznych pszczołom na podstawie przekazanych 

zdjęć roślin z miejsca przyjaznego pszczołom oraz jego oględzin w terenie, po 



 

uprzednim telefonicznym powiadomieniu uczestników konkursu o terminie ich 

przeprowadzenia. 

15. Spośród zgłoszonych do konkursu miejsc, Komisja wyłoni z każdej kategorii, dwa 

miejsca najbardziej przyjazne  pszczołom. 

16. Dopuszcza się możliwość nie wyłonienia laureata, w którejś z kategorii. 

W zaistniałym przypadku, w ramach przeznaczonych środków pieniężnych na 

nagrody, dopuszcza się przyznanie dodatkowego wyróżnienia w tej samej lub w 

innych kategoriach w postaci książek i dyplomów.    

17. Przy kwalifikacji konkursowej komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria 

oceny: 

a/  posesje i ogródki przyblokowe (kat.I i II) 

- nasadzenia roślin przyjaznych pszczołom wymienionych w liście roślin 

przyjaznych pszczołom, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, w 

przypadku :  

- drzew i krzewów - 2 punkty za każdy gatunek 

- bylin, krzewinek i roślin jednorocznych- 1 punkt za każdy gatunek 

                 b/ balkony(kat.III.) 

- nasadzenia roślin przyjaznych pszczołom wymienionych w liście roślin 

przyjaznych pszczołom, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, w 

przypadku bylin, krzewinek i roślin jednorocznych - 1 punkt za każdy 

gatunek    

18.  Komisja dokona oceny punktowej każdej posesji, ogródka przyblokowego,balkonu 

zgłoszonego do konkursu, według kryteriów wskazanych powyżej. O wyniku 

konkursu decydować będzie suma punktów przyznanych poszczególnym posesjom, 

ogródkom lub balkonom. 

19.  Komisja sporządzi protokół  z  konkursu. 

20. Zwycięzcy Konkursu z poszczególnych kategorii otrzymają nagrody rzeczowe 

o wartości do: 

          1 nagroda – 500 zł brutto 

          2 nagroda – 300 zł brutto 

Przewiduje się również wyróżnienia w postaci książek i dyplomów. 

21. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nie przyznania wymienionych nagród 

w przypadku, gdy Komisja Konkursowa uzna, że żadna posesja,ogródek, balkon nie 

spełnia oczekiwań dla miejsca przyjaznego pszczołom. 

22. O wynikach konkursu oraz terminie wręczenia nagród laureaci zostaną 

poinformowani pisemnie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  R E G U L A M I N   P R A C  

 

      Komisji Konkursowej  

 

powołanej w celu dokonania oceny posesji, ogródków przyblokowych i balkonów oraz 

przyznania nagród w konkursie: ”Miejsce przyjazne pszczołom w mieście Ostrołęka  

w 2019 roku”. 

 

 

Na podstawie pkt. 12  Regulaminu  Konkursu postanawia się, co następuje: 

 

   § 1.  

 

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie: 

 

1. Przewodniczący – Bożena Szymańska 

2. Członek  - Paweł Lik  

3. Członek - Agata Kilimon 

4. Członek - …………………………….. 

 

   § 2. 

 

Do zadań Komisji Konkursowej należy: 

 

1. Formalne rozpatrzenie nadesłanych zgłoszeń do konkursu posesji, ogródków 

przyblokowych i  balkonów do konkursu. 

2. Dokonanie oględzin /w terenie/ wszystkich zgłoszonych posesji, ogródków 

przyblokowych i balkonów oraz wypełnienie indywidualnych arkuszy oceny 

w oparciu o  kryteria oceny zawarte w punkcie 17 Regulaminu Konkursu. 

3.  Sporządzenie protokółu zgodnie z pkt 19 Regulaminu 

4. Przyznanie nagród zgodnie z pkt.20 Regulaminu. 

 

 

   § 3. 

 

 

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej obowiązuje od dnia podpisania. 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARZ   ZGŁOSZENIOWY 

 

 

……………………………………………………………………………………...…... 

imię i nazwisko uczestnika konkursu lub nazwa wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej 

 

………………………….……………………..…… 

adres 

 

…………………………...…………….………….. 

telefon kontaktowy 

 

 

Zgłaszam  ………………………………………………………………………………………. 

         (adres posesji, balkonu lub ogródka przyblokowego zgłaszanego do konkursu) 

 

do konkursu pn.”Miejsce przyjazne pszczołom w mieście Ostrołęka w2019 roku” 

w kategorii:(właściwe zakreślić) 

1. Kategoria I  - posesje prywatne 

2. Kategoria II  - ogródki przyblokowe   

3. Kategoria III  - balkony    

 

 

Uzasadnienie zgłoszenia, ze wskazaniem nazw co najmniej 10 roślin nektaro-  

i pyłkodajnych, wymienionych w liście roślin przyjaznych pszczołom. 

 

 

1………………………………………………2……………………………………………… 

3………………………………………………4……………………………………………… 

5………………………………………………6……………………………………………… 

7………………………………………………8……………………………………………… 

9………………………………………………10………………………………  …………… 

11……………………………………………  12………………………………..…………… 

13……………………………………………..14……………………………….…………… 

15………………………………………..……16…………...………………………………… 

17…………………………………………  …18…………………………..………………… 

19……………..………………………………20……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

    ………………………………………… 

    (data i podpis uczestnika konkursu) 

Załączniki: 

1. Zdjęcia - …...szt. 

2. Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Ostrołęki 



 

 
     Załącznik do Regulaminu Konkursu  
     pn.”Miejsce przyjazne pszczołom 
     w mieście Ostrołęka w 2019 roku” 
 

 

  Lista roślin przyjaznych pszczołom  
 

Drzewa i krzewy 

 
agrest   jabłoń domowa  pigwowiec (różne gatunki) 
amorfa(indygowiec) krzewiasta  jeżyna (różne gatunki)porzeczka (różne gatunki) 
berberys (różne gatunki)  klon polny,jawor zwyczajny śliwa domowa 
czeremcha zwyczajna  kłokoczka południowa śnieguliczka biała 
czereśnia (różne gatunki)  kruszyna pospolita  tarnina 
dereń jadalny   leszczyna pospolita  wiciokrzew pomorski 
głóg dwuszyjkowy, jednoszyjkowy   lipa drobnolistna,szerokolistna wierzba iwa  
grusza (różne odmiany)  malina właściwa  wiśnia (różne odmiany) 
irga (różne gatunki)   mahonia ostrolistna 
 

Byliny, krzewinki i rośliny jednoroczne 
 

aksamitka(różne gatunki)   jeżówka purpurowa  pierwiosnek lekarski 
arcydzięgiel litwor   kłosowiec fenkułowy  podbiał pospolity 
bazylia pospolita   kocimiętka właściwa  poziomka pospolita 
bergenia sercowata   kokorycz pełna  przegorzan kulisty 
bluszczyk kurdybanek  koniczyna biała, czerwona pysznogłówka ogrodowa (bergamotka) 
bodziszek wspaniały  krokus (szafran spiski) rdest wężownik 
brodawnik jesienny   krwawnica pospolita  rezeda żółta 
cebulica syberyjska   kuklik zwisły   rozmaryn lekarski 
chaber (różne gatunki)   lawenda wąskolistna  rumianek pospolity 
ciemiernik biały   lebiodka pospolita (oregano) sasanka zwyczajna 
cykoria podróżnik   lubczyk ogrodowy  serdecznik pospolity 
cynia (rózne gatunki)(jakobinka)  lucerna sierpowata  słonecznik zwyczajny 
cząber ogrodowy   macierzanka piaskowa szałwia (różne gatunki) 
czosnek szczypiorek  malwa różowa  szczeć leśna 
dalia zmienna (georginia)  marchew zwyczajna  śnieżyczka przebiśnieg 
dąbrówka rozłogowa  melisa lekarska  tojad mocny 
driakiew gołębia. lśniąca,żółtawa  mięta pieprzowa  tojeść rozesłana 
dyptam jesionolistny  mikołajek płaskolistny truskawka 
dziurawiec zwyczajny  miodunka plamista  tymianek (macierzanka) 
dzwonek ogrodowy   mniszek lekarski  wielosił błękitny (koziełel) 
facelia błękitna   nachyłek (różne gatunki) wierzbówka kiprzyca 
farbownik lekarski   nagietek lekarski  wrzos zwyczajny 
gajowiec żółty   niezapominajka (różne gatunki) wyka płotowa 
groszek łąkowy   nostrzyk żółty  zawilec (różne gatunki) 
gryka zwyczajna   ogórecznik lekarski  zimowit jesienny 
heliotrop peruwiański  onętek (kosmos podwójnie  złoć żółta 
    pierzasty) 
hyzop lekarski    orlik (różne gatunki)  żmijowiec zwyczajny 
jasieniec piaskowy   ostrożeń warzywny   żywokost lekarski 
jasnota biała purpurowa  ostrzeń pospolity 
 


