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Regulamin konkursu 

Żołędziowe zbiory 

 
 

 

Celem tegorocznej edycji konkursu jest zbiór nasion, które posłużą jako karma dla zwierząt.   

 

1. Do konkursu zaproszone są wszystkie placówki biorące udział w projekcie 

edukacyjnym Leśna Skrzynia Skarbów oraz placówki zaprzyjaźnione.  

2. Zdrowotność i jakość zebranych żołędzi i kasztanów nie będzie brana pod uwagę.  

3. Placówki biorące udział w konkursie mogą zbierać żołędzie oraz kasztany. Za każdy 

kilogram zebranych nasion placówka otrzyma punkty. 

4. Sposób obliczania punktacji: 

Ilość zebranych żołędzi [kg] 
a) -------------------------------------    x 5  

  Ilość dzieci w placówce  
 
Ilość zebranych kasztanów [kg] 

b) -------------------------------------------    
    Ilość dzieci w placówce 
 
a) +  b) = ilość zebranych punktów 

 

5. Wygrywa placówka, która otrzyma największą ilość punktów. 

6. W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów przez kilka jednostek,                          

o zdobyciu wyższego miejsca, zadecyduje większa ilość zebranych żołędzi. 

7. Zebrane Żołędzie i  kasztany zostaną w całości wykorzystane jako karma dla zwierząt.  

8. Placówki biorące udział w konkursie otrzymają specjalne przewiewne worki,                         

do których należy zbierać żołędzie i kasztany. Nasion nie wolno zbierać do worków 

foliowych.  
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9. Placówki otrzymają worki, o których mowa w punkcie 7, w dniu rozpoczęcia projektu 

w Nadleśnictwie Żołędowo. Placówki, które chcą przyłączyć się do projektu w trakcie 

jego trwania mogą otrzymać worki w leśnictwach wymienionych w załączniku nr 1 

do regulaminu. 

10. Odbiór zebranych nasion będzie prowadzony w leśnictwach zarządzanych przez 

Nadleśnictwo  Żołędowo.  Wykaz punktów odbioru zebranych kasztanów i żołędzi 

zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.  

11. Każda placówka biorąca udział w konkursie dowozi zbiory do punktu odbioru, którym 

jest siedziba wybranego leśnictwa, we własnym zakresie. 

12. Leśniczy lub inny pracownik leśnictwa odbiera przywiezione zbiory, waży oraz kwituje 

odbiór. 

13. Po zakończeniu akcji Żołędziowe Zbiory koordynator akcji z danej placówki, 

zobowiązany jest do przesłania potwierdzeń, o których mowa w punkcie 11 na adres 

m.wojcieszkiewicz@torun.lasy.gov.pl do dnia 09 listopada 2018 r.  

14. Przed dostarczeniem zbiorów należy ustalić konkretny termin z przedstawicielem 

właściwego leśnictwa.  

15. Nadleśnictwo Żołędowo nie będzie odbierać zbiorów bezpośrednio z placówek.  

16. Kasztany i żołędzie można dostarczać do dnia 31 października 2018 roku. Po tym 

terminie zebrane nasiona nie będą już przyjmowane.  

17. Dla placówek, które otrzymały największą liczbę punktów przewidziane są nagrody. 

Zostaną one wręczone podczas uroczystego zakończenia obecnej edycji projektu 

Leśna Skrzynia Skarbów.  
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