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Manasterz, 15 czerwca 2021 r. (wersja: 1.0) 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„TWORZYMY PTASI RAJ PRZY NASZEJ SZKOLE” 

 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE I SŁOWNIK POJĘĆ 

1.1. Pomysłodawcą Akcji „Reparacje kocie - Pomagam Ptakom” oraz organizatorem niniejszego 

Konkursu „Tworzymy PTASI RAJ przy naszej szkole” jest Fundacja „Tradycyjna Zagroda”  

z siedzibą w Manasterzu 585, 37-220 Kańczuga, nr KRS 0000411187.  

1.2. Ilekroć mowa o Akcji „Reparacje kocie - Pomagam Ptakom” - to oznacza: kampanię edukacyjną 

połączoną ze zbiórką mającą na celu zrekompensowaniu przyrodzie szkód w ptasiej populacji będących 

następstwem działalności człowieka, a szczególnie w wyniku wprowadzonych (przez ludzi) do 

naturalnego środowiska kotów.  

Celem akcji jest zwiększenie wiedzy na temat potrzeby ochrony dziko żyjących ptaków,  

a szczególnie gniazdowników oraz tworzenie przy placówkach edukacyjnych tzw. „Ptasich 

rajów”, czyli miejsc czynnej ochrony dziuplaków i ich obserwacji z przesłaniem społeczno-

ekologicznym.  

1.3. Ilekroć mowa o Konkursie „Tworzymy PTASI RAJ przy naszej szkole” - to oznacza: konkurs 

dla placówek edukacyjnych z woj. podkarpackiego prowadzony w ramach niniejszej Akcji.  Jego 

rezultatem będą zebrane środki na prowadzenie czynnej ochrony i zwiększenie liczebności 

dziuplaków przy placówkach szkolnych. Zebrane środki wracają do szkół w postaci: 

a. przekazanych odpowiedniej liczby (adekwatnej do zebranej kwoty) zestawów do szybkiego 

montażu skrzynek lęgowych dla ptaków wraz z materiałami instruktażowymi lub realizacją 

zajęć warsztatowych w sposób zdalny lub stacjonarny w szkole (adekwatnie do zebranych 

środków), 

b. utworzenia miejsc czynnej ochrony i obserwacji dziko żyjących ptaków poprzez zawieszenie 

przekazanych skrzynek lęgowych i karmników dla ptaków na terenie placówki lub innym przez 

nią wskazanym miejscu (np. parku),  

c. posadowienie tablicy edukacyjno-informacyjnej na temat dziuplaków i ich ochrony (dotyczy 

placówek edukacyjnych, które uzyskają najwyższy próg zbiórki). 
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1.4. Ilekroć mowa o Zbiórce - to oznacza: zbiórkę w portalu RatujemyZwierzaki.pl dostępną pod 

adresem www.ratujemyzwierzaki.pl/kociereparacje, w której sposób udziału placówek 

edukacyjnych określa niniejszy Regulamin.  

Udział w Konkursie jest jednocześnie przystąpieniem placówki edukacyjnej do Zbiórki oraz 

założeniem w niej (czyli na: www.ratujemyzwierzaki.pl/kociereparacje) „Skarbonki 

dedykowanej”, która gwarantuje, że wpłacane środki przeznaczone są wyłącznie dla danej szkoły, 

zgodnie z niniejszym Regulaminem.   

1.5. Zarówno Akcja i Konkurs prowadzone są w ramach Programu „Pomagam Ptakom” mającemu na 

celu czynną ochronę dziuplaków na terenach wiejskich. Więcej informacji o Programie: 

www.pomagamptakom.pl   

1.6. Kontakt w spawach akcji i konkursu:   

a. korespondencja tradycyjna: Fundacja „Tradycyjna Zagroda”, Białoboki 3, 37-207 Gać, 

z dopiskiem: „Tworzymy PTASIE RAJE”, 

b. mail: nawsi@pomagamptakom.pl (w tytule wiadomości: „Tworzymy PTASIE RAJE”),  

c. tel. 508-930-105 lub 798-444-977. 

1.7. Aktualne informacje na temat Konkursu wraz z jego Regulaminem publikowane są: 

a. w serwisie: www.pomagamptakom.pl  

b. na facebookowej grupie: https://www.facebook.com/groups/reparacjekocie/ 

 

II. CEL KONKURSU „TWORZYMY PTASI RAJ PRZY NASZEJ SZKOLE” 

2.1. Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania uczniów, rodziców oraz nauczycieli 

placówki edukacyjnej i lokalnego środowiska na rzecz czynnej ochrony dziko żyjących ptaków 

poprzez prowadzenie kampanii informacyjnej połączonej ze zbiórką środków na utworzenie  

w placówce tzw. „Ptasich rajów” - miejsc edukacji, ochrony i obserwacji ptaków.  

2.2. Tworzenie „Ptasich rajów” polegać będzie na przeprowadzeniu w placówce cyklu zajęć 

warsztatowych obejmujących m.in. montaż skrzynek lęgowych i ich zawieszenie przy szkole wraz 

z  przekazaniem odpowiednio: skrzynek lęgowych, karmników i materiałów edukacyjnych, a także 

zamontowanie tablic edukacyjnych.  

2.3 Zakres działań opisany w pkt. 2.2 będzie adekwatny do zebranych przez szkołę środków (zob. 

pkt. 5.2.) oraz ewentualnych dodatkowych nagród z tzw. „puli ogólnej” (zob. pkt. 5.3).  



 
 

Zbiórka środków prowadzona jest serwisie RatujemyZwierzaki.pl pod adresem:  

www.ratujemyzwierzaki.pl/kociereparacje 

 

III. UCZESTNICY I CZAS TRWANIA KONKURSU „TWORZYMY PTASI RAJ PRZY 

NASZEJ SZKOLE” 

3.1 Uczestnikami konkursu mogą zostać placówki edukacyjne z miejscowości do 10 tys. mieszkańców 

w woj. podkarpackim, zarówno publiczne i niepubliczne: 

a. szkoły podstawowe,  

b. szkoły ponadpodstawowe,  

c. policealne,  

d. artystyczne, 

e. szkoły specjalne  

f. placówki oświatowo-wychowawcze oraz opiekuńcze. 

3.2. Konkurs trwa: od 15 czerwca do 15 października 2021 r.  

3.3. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są wyłącznie do 10 września 2021 r. (Zob. pkt. 4.1). 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE „TWORZYMY PTASI RAJ PRZY 

NASZEJ SZKOLE” 

4.1. Uczestnictwo w Konkursie dla placówek edukacyjnych możliwe jest wyłącznie po: 

a. zgłoszeniu szkoły do Akcji i Konkursu - wiadomość wysłana z oficjalnego maila placówki 

albo skan oświadczenia podpisanego przez Dyrektora placówki wysłany z dowolnego adresu 

mailowego. (Treść zgłoszenia uczestnictwa Załącznik nr 1), 

b. założeniu przez pracownika szkoły „Skarbonki dedykowanej” na stronie internetowej: 

www.ratujemyzwierzaki.pl/kociereparacje. (Instrukcję założenia „Skarbonki dedykowanej” 

stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). 

4.2. Założenie „Skarbonki dedykowanej” jest gwarancją, że wpłacane środki przeznaczone są 

wyłącznie dla danej szkoły, zgodnie z niniejszym Regulaminem.   

4.2. Dana placówka edukacyjna może założyć tylko jedną „Skarbonkę dedykowaną”.  

4.3. Założenie „Skarbonki dedykowanej” przez placówkę edukacyjną jest równoznaczne 

z przystąpieniem do Konkursu i Akcji oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.  

4.4. Zadaniem placówki edukacyjnej jest:  
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a.  zamieszczenie na stronie internetowej szkoły i w mediach społecznościowych informacji 

o przystąpieniu placówki edukacyjnej do Akcji i Zbiórki zgodnie z Załącznikiem nr 3, 

b. zamieszczenie na stronie internetowej szkoły logotypu Akcji (logotyp zostanie przesłany  

w odpowiedzi na mailowe zgłoszenie),   

c. informowanie społeczności szkolnej oraz społeczności lokalnej i/lub regionalnej 

o udziale placówki w Konkursie i utworzeniu szkolnej „Skarbonki dedykowanej” 

w serwisie: www.ratujemyzwierzaki.pl/kociereparacje,  

d. zorganizowaniu wydarzeń, licytacji, wyzwań (challenge) i/lub zbiórek szkolnych oraz 

zapraszanie firm i instytucji do wpłat do szkolnej „Skarbonki dedykowanej”.  

4.5. W przypadku założenia „Skarbonek dedykowanych” na fikcyjne placówki - wpłacone środki 

zostaną przeznaczone dla szkół biorących udział w Konkursie oraz na rozwój działań Programu 

„Pomagam Ptakom”. 

 

V. NAGRODY W KONKURSIE „TWORZYMY PTASI RAJ PRZY NASZEJ SZKOLE” 

5.1. W Konkursie przewidziane zostały nagrody finansowane z dwóch rodzajów źródeł z:  

a. INDYWIDUALNEGO: wpłat zebranych przez poszczególne placówki edukacyjne - 

adekwatnie do wielkości kwot wpłaconych do „Skarbonki dedykowanej”, osobno dla każdej 

szkoły, 

b. OGÓLNEGO: wpłaconych datków bezpośrednio na zbiórkę z pominięciem „Skarbonek 

dedykowanych”. 

5.2. Szkoły z wpłat INDYWIDUALNYCH w „Skarbonkach dedykowanych” otrzymają 

następujące nagrody po osiągnięciu: 

a. progu 1 z minimum 500,00 PLN - szkoła otrzyma: tytuł (dyplom uznania) „Szkoła 

Zaangażowana w Tworzenie PTASIEGO RAJU”, 5 zestawów budek lęgowych do 

samodzielnego montażu (w tym dostawa/wysyłka materiałów) wraz z filmowym instruktażem 

montażu budek lęgowych oraz ulotkami dot. ich prawidłowego zawieszania,   

b. progu 2 z minimum: 750,00 PLN - szkoła otrzyma wszystko to, co w progu 1 oraz 

dodatkowo: książki o ptakach polski do biblioteki szkolnej, 

c. progu 3 z minimum: 1000,00 PLN - szkoła otrzyma wszystko to, co w progu 2 oraz 

dodatkowo: 5 zestawów skrzynek lęgowych, (czyli w sumie 10 zestawów) oraz dodatkowo 

warsztat „Zrób to sam: montaż skrzynki lęgowej”,  
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d. progu 4 z minimum 1500,00 PLN - szkoła otrzyma wszystko to, co w progu 3 oraz 

dodatkowo: 5 zestawów skrzynek lęgowych, (czyli w sumie 15 zestawów) oraz dodatkowo 

warsztat: „Prawidła zawieszania skrzynek lęgowych”, 

e. progu 5 z minimum 2000,00 PLN - szkoła otrzyma wszystko to, co w progu 4 oraz 

dodatkowo: 5 zestawów skrzynek lęgowych, (czyli w sumie 20 zestawów) oraz warsztat 

„Ratujmy dziuplaki! Ale, jak?”, 

f. progu 6 z minimum 3000,00 PLN - szkoła otrzyma wszystko to, co w progu 5 (czyli 20 

zestawów skrzynek lęgowych) oraz dodatkowo:  

• pomoc w rozmieszczeniu (zawieszaniu) skrzynek lęgowych i karmników przy szkole 

lub w innym ustalonym ze szkołą miejscu,  

• warsztat „Ptasia edukacja w terenie” - warsztatowy wybór treści oraz zdjęć i elementów 

graficznych do zamieszczenia na tablicy ekoedukacyjnej wraz z jej montażem 

w „Ptasim raju”, 

• przekazanie 20 uczestnikom warsztatów po 1 zestawie skrzynki lęgowej (czyli w sumie 

dodatkowych 20 budek lęgowych dla ptaków) do samodzielnego montażu 

i zawieszenia na terenie własnej posesji (przy domu, w ogrodzie, sadzie, itp.). 

5.3. Nagrody z puli OGÓLNEJ zostaną przekazane placówkom edukacyjnym na podstawie 

decyzji Organizatora uwzględniającej:  

a. końcową kwotę zebranych środków na www.ratujemyzwierzaki.pl/kociereparacje (poza 

„Skarbonkami dedykowanymi”), 

b. zaangażowanie poszczególnych szkół w Akcję i Konkurs, 

c. życzenia firm i instytucji będących darczyńcami lub sponsorami wspierającymi Konkurs, 

przy czym rodzaj i gradacja progów nagród zbliżona będzie do tych z puli INDYWIDULANEJ.  

5.4. Placówki edukacyjne mogą zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje ekwiwalent pieniężny 

ani możliwość wymiany na inną nagrodę rzeczową. W takim przypadku nagrody zostaną przekazane 

innym szkołom nagrodzonym z puli OGÓLNEJ. 

5.5. Środki wpłacane do „Skarbonek dedykowanych”, które przekraczają wskazane minimalne progi 

(limity) zostaną przeznaczone na nagrody specjalne dla placówek o małej liczebności uczniów.  

Pierwszeństwo będą mieć placówki, które zebrały najwięcej środków do swojej skarbonki 

w przeliczeniu na liczbę uczniów w swojej szkole. 

5.6. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 18 października 2021 r. 
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5.7. „Przekazywanie” nagród (czyli również realizacja warsztatów oraz tworzenie „Ptasich rajów”) 

planuje się w okresie od 19 października do 31 grudnia 2021 r. W przypadku większej liczby 

nagrodzonych placówek edukacyjnych czas „przekazywania” nagród może ulec wydłużeniu. 

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

6.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. ewentualne problemy techniczne z założeniem i prowadzeniem „Skarbonki”, mające wpływ 

na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, 

b. opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji między Organizatorem 

a Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego, 

c. zdarzenia, uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami sił 

wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które 

odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych 

kosztów, 

d. rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu zakładających „Skarbonki” 

dedykowane,  

e. brak podania przez laureata Konkursu właściwego miejsca dostarczenia nagród, 

f. wady materiałów, z których zostaną wykonane nagrody. Wszelkie reklamacje dotyczące 

materiałów zostaną przekierowane do producentów lub sprzedawców. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Organizator zastrzega sobie możliwość: 

a. zakończenia, przerwania oraz modyfikacji Konkursu (w tym Regulaminu) przed czasem jego 

zakończenia, nie wręczając nagród z powodu siły wyższej, 

b. przedłużenia czasu trwania konkursu,  

c. wykluczenia Uczestników z uczestnictwa w Konkursie, których działania są sprzeczne 

z prawem lub Regulaminem Konkursu, 

d. doprecyzowania i interpretowania zapisów Regulaminu.  

7.2. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych 

i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 

7.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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Załącznik nr 1. Deklaracja przystąpienia do Konkursu  

„TWORZYMY PTASI RAJ PRZY NASZEJ SZKOLE” 

 
 

 

Zgłaszam (NAZWA SZKOŁY) w (MIEJSCOWOŚĆ, PEŁNY ADRES) do udziału w Konkursie 

„Tworzymy PTASI RAJ przy naszej szkole”.  

 

Akceptuję Regulamin w/w Konkursu.  
 
 
Informuję, że liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wynosiła: (LICZBA UCZNIÓW) . 

 
 

 
 
 
 

.......................................................  ................................................................................. 

  (data)            (pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania placówki) 
 

 
 
 

 

 

Powyższy tekst należy: 

 

 przekleić i wysłać go mailem z oficjalnego adresu szkoły 

 

albo: 

 

 przekleić, opieczętować, podpisać i wysłać skan oświadczenia z dowolnego adresu mailowego  

 

na adres Fundacji „Tradycyjna Zagroda”: nawsi@pomagamptakom.pl 
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Załącznik nr 2. Instrukcja utworzenia szkolnej Skarbonki dedykowanej   

 

Postępuj według kroków:  

1.  Na portalu www.RatujemyZwierzaki.pl zarejestruj się i załóż konto „Pomagacza”. Jeśli masz 

już założone konto - wystarczy, że się zalogujesz. 

2. Wejdź w zbiórkę Fundację „Tradycyjna Zagroda”: 

www.ratujemyzwierzaki.pl/kociereparacje,   

3.  Kliknij „Załóż skarbonkę”.  

4.  W tytule Skarbonki wpisz nazwę zbiórki według wzoru: Ptasi_raj_SPnr1_Miejscowosc 

5. Stwórz łatwy do zapamiętania adres Skarbonki, pod którym będzie dostępna szkolna zbiórka 

- według wzoru: ratujemyzwierzaki.pl/ptasiraj_SPnr1_Miejscowosc 

6.  Określ kwotę którą chce zebrać szkoła (zobacz gradację progów w Regulaminie - pkt. 5.2.).  

7.  Dodaj opis zachęcając osoby do wsparcia szkolnej Skarbonki.  Przykład:  

Utworzyliśmy tą Skarbonkę, żeby przy (NAZWA SZKOŁY) mógł powstać „Ptasi raj” - miejsce edukacji, 

ochrony i obserwacji dziko żyjących ptaków. Dorzucając „grosik” do tej Skarbonki pomagasz 

w stworzeniu takiego miejsca w (MIEJSCOWOŚĆ).  

Włączyliśmy naszą szkołę do Konkursu „Tworzymy PTASI RAJ przy naszej szkole”, bo chcemy 

pomagać ptakom w sposób praktyczny i miły dla mieszkańców naszej lokalnej społeczności.   

Skarbonka jest uruchomiona w ramach zbiórki: https://www.ratujemyzwierzaki.pl/kociereparacje 

prowadzonej przez Fundację „Tradycyjna Zagroda” w ramach programu „PomagamPtakom.pl”.  

8. W formularzu tworzonej Skarbonki nie zapomnij o zredagowaniu podziękowań po wpłacie oraz 

po zakończeniu zbiórki dla osób, które zasilają szkolną Skarbonkę.  

9. Udostępnij link do szkolnej Skarbonki, zapraszaj osoby i firmy do wsparcia tworzenia „Ptasiego 

raju” przy Twojej szkole.  
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Załącznik nr 3. Informacja do opublikowania w serwisie szkoły 

 i/lub w mediach społecznościowych  

 

Uprzejmie informujemy, że (NAZWA SZKOŁY) bierze udział w Konkursie „Tworzymy PTASI RAJ 

przy naszej szkole”, który daje szasnę na utworzenie miejsca edukacji, ochrony i obserwacji dziko 

żyjących ptaków. 

 

„Ptasi raj” przy naszej szkole może być wyposażony nawet w 20 skrzynek lęgowych, karmniki i tablicę 

edukacyjną służąc społeczności szkolnej i lokalnemu środowisku, a szkoła otrzyma książki tematyczne.  

Równie ważne jest to, że grupa uczniów może wziąć udział nawet w 4 warsztatach, podczas jednego 

z nich samodzielnie montować będą skrzynki lęgowe dla ptaków z przygotowanych zestawów do 

szybkiego montażu.  

 

Liczba nagród i ich rodzaj zależy od zebranej kwoty, bo konkurs ma charakter zbiórki. Utworzona 

została szkolna Skarbonka, z której środki przeznaczone zostaną na nagrody dla naszej szkoły.  

 

Wpłata bezpośrednio za pomocą tego linku: (LINK SZKOLNEJ SKARBONKI) daje gwarancje, że po 

osiągnięciu poszczególnych progów (500 zł, 750 zł, 1000 zł, 1500 zł, 2000 zł i 3000 zł) otrzymamy 

nagrody zgodnie z Regulaminem konkursu.   

 

Dodatkowo szkoły najbardziej zaangażowane w Konkurs otrzymają również nagrody z puli 

ogólnej zbiórki (poza Skarbonką).  

 

Zbiórka trwa do 30 września 2021 r. i na bieżąco można śledzić jej wyniki.   

Serdecznie zapraszamy do wspólnego zaangażowania się w zbiórkę. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Konkurs jest realizowany przez Fundację „Tradycyjna Zagroda” w ramach programu 

www.PomagamPtakom.pl  

Zbiórka ogólna prowadzona jest pod adresem: https://www.ratujemyzwierzaki.pl/kociereparacje 

 


