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Regulamin usługi „HOTEL DLA PSZCZÓŁ” 

 
§ 1 PRAWA OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z USŁUGI  „HOTEL DLA PSZCZÓŁ” 

 
1. Członek Stowarzyszenia, po akceptacji Zarządu Stowarzyszenia, ma prawo do bezpłatnego 

umieszczenia do 2 rodzin pszczelich (RP) na terenie pasieki edukacyjno – szkoleniowej (PES) 

oraz korzystania ze sprzętu i środków ochrony dla potrzeb własnych i osób towarzyszących. 

2. Właściciel RP ma prawo do samodzielnego przeglądu tylko własnych RP.  

3. Właściciel RP ma prawo do wykorzystania wszystkich produktów pszczelich pozyskanych od 

posiadanych rodzin. 

4. Właściciel RP ma prawo przekazania posiadanych RP na stan Stowarzyszenia w dowolnym 

czasie. 

5. Właściciel RP ma prawo do usunięcia z terenu PES posiadanych RP w dowolnym czasie. 

 

§ 2 OBOWIĄZKI OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z USŁUGI  „HOTEL DLA PSZCZÓŁ” 

 
1. Właściciel RP  zobowiązuje się do systematycznych przeglądów RP, a w szczególności 

prowadzenia zabiegów sanitarno – higienicznych i miodobrania, stosownie do pory roku i 

sytuacji w pasiece, w terminach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.  

2. Właściciel RP ma obowiązek wpisu do Rejestru Pracy PES, każdorazowej obsługi posiadanych 

RP. 

3. Właściciel RP odpowiada za bezpieczeństwo osób wprowadzanych do pasieki. Wprowadzanie 

jednocześnie powyżej 5 osób wymaga zgody Prezesa Zarządu Stowarzyszenia lub innej 

upoważnionej osoby. 

4. Właściciel RP, stosownie do swojego statusu zobowiązuje się do uiszczania opłat określonych 

w cenniku w terminie do 31 grudnia danego roku kalendarzowego lub w systemie „z góry”. 

5. Brak opieki nad posiadanymi RP w okresie 1.03 do 30.10 przez okres 2 miesięcy skutkuje 

przejęciem RP przez Stowarzyszenie, po wcześniejszym powiadomieniu mailowym lub 

telefonicznym. 

6. Właściciel RP nie może prowadzić żadnej działalności gospodarczej na terenie PES. 

§ 3 INNE 

 
1. Stowarzyszenie Nasze Pszczoły może dopomóc w wyborze, ukompletowaniu i pomalowaniu 

wybranych uli wg  oczekiwań właściciela RP. 

2. Właściciel RP wyraża zgodę na nadzór nad stanem zdrowotnym umieszczonych na terenie 

PES rodzin pszczelich przez wyznaczonych członków Stowarzyszenia w jego obecności. 

3. W sytuacji gdy PES przekroczy 15 rodzin pszczelich, właściciel RP wyraża zgodę na 

wywiezienie posiadanych RP na pożytki pszczele i w miarę możliwości (nie rzadziej niż raz na 

2 tygodnie) uczestniczył będzie w tym projekcie.  
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4. Każdy pszczelarz może przekazać posiadaną pasiekę  lub jej część w celu powiększenia PES. 

Warunki i zasady przyjęcia przez Stowarzyszenie negocjowane będą indywidualnie.   

5. Osoby nie będące członkami Stowarzyszenia mogą za wiedzą i akceptacją Zarządu umieścić 

na terenie PES do 2 rodzin pszczelich po podpisaniu oświadczenia o akceptacji niniejszego 

Regulaminu i po opłaceniu kosztów utrzymania wg. cennika, za dany rok kalendarzowy.  

6. Osoby nie stosujące się do niniejszego Regulaminu, zobowiązane mogą być decyzją Zarządu 

Stowarzyszenia do usunięcia posiadanych RP z terenu PES w ciągu 1 miesiąca lub do 

przekazania posiadanych RP na stan Stowarzyszenia. 

 

 Chotomów, 15.11.2016 

 

 

 

  

 


