
Przystąpienie do projektu Fort Knox – w skrócie

Jeżeli chcesz przystąpić do projektu:

• im wcześniej zaplanujesz przystąpienie do projektu tym lepiej – najlepiej już wiosną!

• spośród rodzin pszczelich wytypuj kilka  (1-3) , które Twoim zdaniem mogą mieć 
największą szansę przeżycia bez leczenia i przez cały sezon nie stosuj w nich żadnych 
kuracji przeciwko roztoczom czy innym chorobom pszczelim! (w puli projektu mogą 
być tylko rodziny nieleczone!),

• jeżeli masz obawy, że one  mogą stanowić zagrożenie dla reszty twojej pasieki 
odizoluj je na odrębnym pasieczysku,

• pozostaw te rodziny w trakcie sezonu z jak najmniejszą ingerencją - są to rodziny 
wyłączone z typowej produkcji pasiecznej, nie poddawane zabiegom leczniczym. 
Podstawowe zasady znajdziesz tutaj: http://bees-fortknox.pl/zas.html#12 

• skontaktuj się z koordynatorem projektu, który wskaże ci najbliższych uczestników 
projektu,

• jeżeli masz taką możliwość namów znajomego do udziału w projekcie i zgłoście się 
razem – może to stanowić zaczątek lokalnej podgrupy – to nie tylko będzie sprzyjać 
lokalnej selekcji pszczół, ale i zmniejszeniu problemów logistycznych!,

• daj się poznać pozostałym uczestnikom projektu bezpośrednio, lub przynajmniej on 
line, pamiętaj że projekt działa na zasadzie wzajemnego zaufania,

• najpóźniej we wrześniu wypełnij wniosek (do pobrania tutaj: http://bees-fortknox.pl/
dok.html#back ) przystąpienia do projektu i prześlij go do koordynatora (możesz to 
zrobić wcześniej, jeżeli jesteś zdecydowany na uczestnictwo!),

• od momentu zatwierdzenia przez koordynatora twoje rodziny są w projekcie i 
podlegają ochronie na wypadek osypania zgodnie z obowiązującymi zasadami, ale 
także spada na ciebie obowiązek uzupełniania strat innych uczestników,

• od tego momentu zgłaszaj koordynatorowi wszelkie zmiany stanu tych rodzin 
(osypanie, utrata matki itp.), na tej podstawie koordynator po zimowli podsumuje 
straty oraz stan wszystkich rodzin w projekcie i opracuje planu uzupełnień (tj. kto, 
komu i ile rodzin powinien przekazać)

• po przedstawieniu planu uzupełnień obowiązkiem biorcy jest skontaktować się z 
dawcą i uzgodnić szczegóły przekazania odkładów (zależą one w dużej mierze od 
wzajemnych uzgodnień dawcy i biorcy),

• zapoznaj się przede wszystkim z:

a) zasadami współpracy (http://bees-fortknox.pl/zas.html#A)
b) zasadami prowadzenia pasieki w ramach projektu 

(http://bees-fortknox.pl/zas.html#B)
c) sprawami technicznymi współpracy (http://bees-fortknox.pl/zas.html#C)
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Jeżeli chcesz zrezygnować z udziału projekcie:

• możesz to zrobić zawsze po wykonaniu wszystkich zobowiązań w danym sezonie – po
prostu zgłoś koordynatorowi chęć rezygnacji z udziału w projekcie

W razie wszelkich niejasności korzystaj z regulaminu projektu, działu FAQ na 
stronie projektu (http://bees-fortknox.pl/zas.html#back), gdzie 
prawdopodobnie znajdziesz odpowiedzi na większość Twoich wątpliwości, 
oraz konsultuj się z koordynatorem (info@bees-fortknox.pl)
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