
 

 

Wakacje z motylami 
 

Patronat naukowy 

 

Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego – dr hab. Tomasz Wilhelm Pyrcz 

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk – dr Łukasz Przybyłowicz 

 

Sponsorzy:  Prezes „Cobico” – Certyfikacja Żywności Ekologicznej 

   Dyrektor Muzeum Motyli w Bochni  

Patroni medialni:    Gazeta Krakowska,  Powiat Wielicki 

  

 

1. Uczestnikiem projektu może być każdy uczeń województwa małopolskiego, który dokona rzetelnych 

obserwacji motyli, zanotuje zgodnie z Regulaminem Projektu i opisze ich wyniki oraz prześle je do 

połowy 15 września 2013 r. na adres stowarzyszenia „Nasza Przestrzeń”. 

2. Organizator  - Stowarzyszenie Wiejskie „Nasza Przestrzeń”', Winiary 243, 32-420 Winiary 

3. Jury reprezentujące Patronów, Sponsorów oraz Patrona Naukowego projektu wybierze i nagrodzi 

prace najlepiej opisane z punktu widzenia wartości przyrodoznawczej. 

a. Dodatkowo punktowane będą uważne rysunki owadów wykonane w tym samym co reszta 

notatek zeszycie oraz samodzielnie zrobione fotografie.  

4. Jedna z nagród przyznana zostanie losowo któremuś z uczestników projektu. 

5. Wyniki projektu zostaną ogłoszone na przełomie września i października. 

6. Rozdanie nagród uświetni koncert Janusza Gajca - polskiego wirtuoza Fletni Pana. 

7. Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego umożliwi Laureatom zwiedzenie 

nieudostępnianego na co dzień, liczącego ok. 2300 gatunków zbioru naukowego motyli.  

Laureaci zostaną zaproszeni na Dzień Wśród Naukowców – patronów naukowych projektu 

 

Zapraszamy nagrodzone dzieci do spędzenia dnia pełnego wrażeń z naukowcami z Muzeum Zoologicznego 

UJ i Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN. W planie zwiedzenie zbiorów naukowych motyli 

Muzeum Zoologicznego i ISEZ PAN, laboratoriów naukowych Instytutu Zoologii UJ, możliwość  

sprawdzenia się w roli studenta na wykładzie naukowym, zapoznanie się z tajnikami pracy w muzeum 

zoologicznym. 

 

 

Rekomendacje 
 

1. Ze światem motyli można zapoznać się w Muzeum UJ na ulicy Grodzkiej 53.  

Wstęp wolny we wtorki i czwartki od godz. 12:00 do 15:00. 

2. Muzeum Motyli w Bochni dla uczestników projektu legitymujących się zeszytem ze zgodnymi  

z regulaminem notatkami do 15.07.2013 zapewnia 5o% zniżkę, czyli 3,50zł za wstęp! 

 


