XXI Edycja Konkursu
„Zapraszamy ptaki do Gdyni”
Konkurs to wspaniała okazja do zapoznania się z gatunkami ptaków, praktycznego spędzenia czasu
wolnego, integracji członków rodziny (w pracy mogą pomóc tata, dziadek, wujek jak i znajomi, przyjaciele,
a przede wszystkim zachęcanie do działań na rzecz ochrony przyrody, w szczególności na rzecz zwierząt
oczekujących pomocy ze strony człowieka.
Zapraszamy całą społeczność szkolną do udziału w zabawie.

REGULAMIN
Zasady konkursu
1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: karmniki oraz budki lęgowe.
2. Prace złożone w Konkursie stają się własnością Organizatora.
3. Termin przynoszenia prac do sali 59 lub 62 upływa 4 lutego 2019 r.
4. Każda praca musi być oznaczona imieniem i nazwiskiem autora z podaniem klasy. W przypadku budki
proszę pamiętać dla jakiego gatunku ptaka została wykonana
Specjalne wizytówki z pieczątką szkoły zostaną trwale przymocowane po przyniesieniu pracy do
szkoły.
5. Warunkiem uczestnictwa ucznia w konkursie jest podpisanie klauzuli zgody na przetwarzanie danych
osobowych, stanowiącej załącznik do regulaminu. Zgodę tę wyraża uczeń jeżeli ukończył 16 rok życia. W
przypadku, gdy uczeń nie ukończył 16 roku życia, zgodę tę podpisuje osoba sprawująca władzę
rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.
6. Zgody opisane w pkt. 5 składane są koordynatorowi szkolnemu (p. Anna Zatwarnicka), a następnie
przekazywane organizatorowi wraz z pracami konkursowymi.
7. Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie: www.sp40gdynia.pl

Wymagania dotyczące wykonania prac konkursowych
1. Karmnik:
a) zalecany materiał – surowe drewno lub sklejka wodoodporna;
b) konstrukcja – dowolna przy uwzględnieniu, że krawędź daszku musi wystawać poza podstawę
karmnika;
c) podstawa karmnika musi być zabezpieczona z każdej strony listwą zapobiegającą przed wypadaniem
karmy.
2. Budka lęgowa:
a) konstrukcja budki dowolna;
b) daszek budki powinien być co najmniej 3 cm dłuższy od całkowitej długości budki oraz co najmniej 2
cm szerszy od jej całkowitej szerokości;
c) w tabeli nr 1 przedstawiono optymalne parametry budki (minimalne) w zależności od gatunku
ptaka, których zachowanie gwarantuje bezpieczeństwo ptaków.
d) szczegóły wykonania znajdują się na stronie internetowej szkoły
PAMIĘTAJ!
 Jeden uczestnik konkursu – jedna praca (budka lub karmnik).
 Nie oceniamy prac pomalowanych farbami.
 Do konkursu nie można zgłaszać budek lęgowych i karmników zakupionych w sklepach.
 Prace złożone w konkursie stają się własnością organizatora i zgodnie z postanowieniami
regulaminu po rozstrzygnięciu konkursu zostaną rozdane instytucjom, szkołom i mieszkańcom
Gdyni, którzy wyrażą chęć umieszczenia ich na swoim terenie i zobowiążą się do dbania o nie.
 Organizator nie przewiduje rezerwowania i zwracania prac wykonawcom.

Tabela nr 1 Podstawowe wymiary budek lęgowych w centymetrach (dotyczą wymiarów wewnątrz – należy
doliczyć grubość materiału, z którego zostaną wykonane):
Gatunek
ptaka

Wysokość
ścianki
przedniej
[cm]

Wysokość
ścianki
tylnej
[cm]

Szerokość
ścianki
przedniej
[cm]

Szerokość
ścianki
bocznej
[cm]

Odległość
Średnica
dolnej
otworu
krawędzi wlotowego
otworu
[cm]
wlotowego
od dna
[cm]
26
4,7

szpak

38

40

13

13

pleszka

38

30

11

11

21

>4,7

sikora
kowalik
wróbel
jerzyk

28

30

11

11

21

2,7-3,3

15-18

15-18

18-20

30-40

>5

5 lub 6*4

e) Poza podanymi wymiarami, budka powinna posiadać następujące cechy:
 powinna być trudna do splądrowania dla drapieżników (bezpieczeństwo pod tym względem
zapewnia duża odległość między dnem budki a wejściem do niej oraz przedłużony dodatkowym
klockiem korytarz wejściowy – wówczas kot lub kuna nie może dosięgnąć gniazda łapą);
 powinna zostać wykonana z surowego drewna, które zapewnia odpowiedni dla rozwoju piskląt
mikroklimat (warto również przybić kilka małych listewek lub naciąć płytkie, poziome wyżłobienia,
aby ułatwić ptakom chodzenie po ścianach wewnątrz budki);
 powinna być sucha i nieprzemakalna, nie może mieć szpar, dziur po sękach ani nie może być
zagrzybiona, nie należy jej specjalnie impregnować, wystarczy szczelnie przybity, pochyły daszek,
szerszy od samej budki, z którego woda nie spływa na ścianki;
 deski powinny być wystarczająco grube (1,5-2,5 cm), a budka musi izolować od zbyt niskich i zbyt
wysokich temperatur, dlatego nie może być wykonana z cienkich desek lub cienkiej sklejki
(doskonale nadaje się tarcica);
 nie może zwracać na siebie uwagi, więc nie powinna być ani ozdobna, ani kolorowa;
 musi dać się otworzyć i powtórnie zamknąć, żeby po usunięciu starego gniazda i oczyszczeniu można
było przedłużyć użyteczność budki oraz wykorzystać ją w następnym sezonie;
 powinna mieć odpowiednie zawieszenie – trzeba ją solidnie przymocować do pionowej listwy
mocującej, w której powinny być dwa otwory na gwoździe: jeden kilka centymetrów ponad
daszkiem, drugi kilka centymetrów poniżej dna;
 budkę dla jerzyka można zamocować na poziomych listwach przykręcanych do ściany budynku pod
okapem, rynien, balkonem lub gzymsem.

