
Do súťaže sa môže zapojiť každý človek žijúci na tejto zemeguli, každý 
kto dýcha vzduch a nie je mu jeho osud ani osud živočíchov v tomto 
prípade vtákov ľahostajný.
 
Súťaží sa v 12 kategóriách:  
Naj búdka SloveNSka 2022  – absolútny víťaz súťaže  

1.  Naj búdka CHko
2.  Naj búdka ZeToR 25 CUP Malá leHoTa  
       ak sa celodennej akcie zúčastníte budete môcť hlasovať

3.  Naj búdka STRaže PRíRody
4.  NajodolNejšia búdka  
         proti vonkajším vplyvom

5.  NajMeNšia búdka
6.  Najväčšia búdka
7.  NajPRakTiCkejšia búdka
8.  Naj NováToRSká búdka
9.  NajNeZvyčajNejšia búdka

10.  NajekologiCkejšia búdka
11.  NajkRajšia búdka
12.  Najväčší PočeT  
           (súťažiaci ktorý pošle najviac kusov búdok do súťaže)

Občianske združenie: 
Malá leHoTa biele MoRe  

vyhlasuje  1. ročník súťaže 

o Naj búdkU SloveNSka 
pre rok 2022.



Podmienky súťaže:
• Každý súťažiaci môže odovzdať ľubovolný počet kusov búdok do 
 súťaže môžu byť poslané aj rovnaké búdky rovnaké typy, alebo rozlišné 
 podľa toho na ktorú súťažnú kategóriu  sa chcete zamerať, poslať však 
 musíte minimálne 1 kus.

• Všetky prijaté  búdky ktoré splnia podmienky postupujú do súťaže.

• Búdky pre vtáky musia byť vyrobené z  materiálov priateľských
 k životnemu prostrediu, napr. drevo a jeho rôzne odvodeniny napr.  
 lepené lisované varianty, ďalej je dovolený plast, či dokonca plech, vo 
 vzácnych prípadoch aj rôzna kombinácia dalších materiálov.

• Búdka musí byť z jednej strany ľahko otvárateľná a čistiteľná, u polo-
 búdok toto kritérium nie je.

• Búdka po vonkajších a vnútorných stranách nesmie obsahovať ostré 
 výčnelky v podobe presahujúcich končekov klincov alebo skrutiek, 
 nátery musia byť zaschnuté (nesmú lepiť).

• Ku  každej búdke  treba priložiť vyplnený súťažný formulár  ktorý si 
 môžete stiahnuť na: www.malalehota.bielemore.sk
• Búdky je potrebné fyzicky doručiť na zberné miesta (informujte sa 
 telefonicky vopred.) kuriérom, poštou alebo zasielkovňou. Preto si 
 vytvorte dostatočnú  časovú rezervu pre poslanie búdok a ich prijatím 
 do uzavierky dňa 30. 6. 2022.

kam doručiť  búdky - zberné miesta:
kuriérom alebo poštou na adresu: 
Obecný úrad, Malá Lehota 383, PSČ 966 42 MALÁ LEHOTA
telefón: starosta obce p. Dušan Pacalaj, 0905 766 950

Zasielkovňou na výdajné miesto: 
Vráble, Lúky 1310/2, BIO FOR LIFE VRÁBLE
Adresa doručiteľa: Ján Šranko, Klasov 191, PSČ 951 53 KLASOV
telefón: 0908 157 225

www.malalehota.bielemore.sk

Malá Lehota


