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§ 1.  

1) Warunki uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni Mieszkańcy Gminy Miasteczko Śląskie. 

2. Konkurs polega na wykonaniu budki lęgowej dla ptaków oraz/lub domku wiszącego 

lub stojącego dla pożytecznych owadów. Oznacza to, że uczestnik konkursu może wykonać: 

- budkę lęgową dla ptaków, 

- domek dla pożytecznych owadów, 

- lub budkę lęgową dla ptaków oraz domek dla pożytecznych owadów. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, 

ich rodziny oraz pracownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Miasteczko Śląskie. 

4. Uczestnik konkursu musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym 

upublicznienie imienia i nazwiska w "Wieściach z miasteczkowskiego Ratusza", na stronie 

internetowej i Facebook Miasta Miasteczko Śląskie.  

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie budki lęgowej dla ptaków oraz/lub 

domku dla pożytecznych owadów, wypełnienie zgłoszenia do konkursu oraz podpisanie 

oświadczenia i klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, 

stanowiących załączniki nr 2 i 3 do niniejszego Regulaminu. 

6. Prace konkursowe stają się własnością Organizatora, co jest jednoznaczne z przejęciem 

przez niego na wyłączność majątkowych praw autorskich do prac, z możliwością ich 

wykorzystania dla własnych potrzeb. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych 

modyfikacji zwycięskich prac, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jej skutecznego 

wykorzystania.  

§ 2.  

1) Cele konkursu: 

1. Kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony przyrody, 

2. Zapoznanie z różnorodnością gatunkową ptaków oraz owadów, 

3. Integracja międzypokoleniowa poprzez włączenie dzieci i dorosłych podczas realizacji 

zadań. 



§ 3.  

1) Wymagania dotyczące budowy budki lęgowej dla ptaków.  

Budka lęgowa powinna: 

1. Być wykonana z drewna naturalnego, niemalowanego i nieimpregnowanego, 

2. Posiadać spadzisty dach z jednej deski w kierunku od pnia do otworu, 

3. Średnica otworu wlotowego powinna być dostosowana dla wybranego gatunku ptaków, 

4. Mieć deski nieheblowane od wewnątrz, 

5. Być otwierana tak, aby było możliwe uprzątnięcie jej wnętrza, 

6. Nie powinna posiadać patyczka przy otworze wlotowym. 

 

2) Przykładowe rozmiary budek dla poszczególnych gatunków ptaków: 

 

Ptak  

Wysokość 

ścianki 

przedniej  

Wysokoś

ć ścianki 

tylnej  

Szerokość 

ścianki 

przedniej  

Szerokoś

ć ścianki 

bocznej  

Odległość 

dolnej krawędzi 

otworu 

wlotowego od 

dna  

Średnica 

(wymiary) 

otworu 

wlotowego  

Bogatka  28 30 11 11 21 3,3 

Inne sikory  28 30 11 11 21 2,7 

Kowalik  28 30 11 11 21 3,3 

Pleszka  28 30 11 11 21 > 4,7 

Szpak  38 40 13 11 26 4,7 

Wróble  28 30 11 11 21 3,3 

 

3) Wymagania dotyczące budowy domku dla pożytecznych owadów. 

Domek dla pożytecznych owadów powinien być: 

1. Wiszący lub stojący, 

2. Wykonany z materiałów naturalnych takich jak: trzcina, glina, siano, szyszki, patyki, suche 

liście, kora, mech, koszyczek typu kobiałka, drewno niemalowane i nieimpregnowane, 

3. Budulec domku musi być suchy. 

 

 

 



§ 4.  

1) Zasady uczestnictwa oraz ocena wykonanych prac: 

1. Prace złożone w konkursie zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie odrębnym zarządzeniem.  

2. Komisja będzie oceniać prace wg następujących kryteriów: 

a) zgodność z podanymi wytycznymi podanymi w § 3, 

b) solidność wykonania, 

c) ogólna estetyka, 

d) każdy członek Komisji może przyznać punkty od 0 do 5 każdej ocenianej pracy. 

 

§ 5.  

1) Nagrody i wyróżnienia: 

Zostaną przyznane: 

1. Nagrody w kategorii "najlepiej urządzona budka lęgowa dla ptaków": 

a) nagroda finansowa w wysokości 300 zł oraz dyplom za zajęcie I miejsca, 

b) nagroda finansowa w wysokości 200 zł oraz dyplom za zajęcie II miejsca, 

c) nagroda finansowa w wysokości 100 zł oraz dyplom za zajęcie III miejsca, 

 

2. Nagrody w kategorii "najlepiej urządzony domek dla pożytecznych owadów": 

a) nagroda finansowa w wysokości 300 zł oraz dyplom za zajęcie I miejsca, 

b) nagroda finansowa w wysokości 200 zł oraz dyplom za zajęcie II miejsca, 

c) nagroda finansowa w wysokości 100 zł oraz dyplom za zajęcie III miejsca. 

 

3. Wyróżnienia za wykonane prace - dyplom. 

 

 

§ 6.  

1) Terminarz konkursu: 

1. Prace należy złożyć w budynku Urzędu Miejskiego ul. Rynek 8, w pokoju nr 28 (biuro 

Referatu Gospodarki Miejskiej) do dnia 31.07.2020 r.  

 



2. Wykonane budki lęgowe dla ptaków oraz/lub domki dla pożytecznych owadów muszą 

mieć przypięte/przyklejone etykiety z imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu, tożsame  

z załączonym zgłoszeniem. Do prac należy dołączyć zgłoszenie do konkursu wraz z podpisanym 

oświadczeniem i klauzulą na przetwarzanie danych osobowych (załączniki nr 2 i 3 do niniejszego 

Regulaminu). 

3. O terminie podsumowania konkursu i wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni 

telefonicznie lub mailowo. 


