Regulaminy uczestnictwa w grzybobraniu i konkursach organizowanych
w ramach imprezy
Święto grzybobrania "Połączą nas dary ziemi - edycja II"
Regulamin zawodów o miano „Zbieracza Rydzów 2020”
1. Konkurs organizowany jest przez grupę nieformalną Miłośników Darów Ziemi pod patronatem
Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu i polega na zebraniu jak największej
ilości rydzów (wg wagi) przez uczestnika grzybobrania.
2. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba, która zgłosi swój udział najpóźniej do 19.09.2020
do godziny 9.00 w Lokalnej Grupie Działania „Zielone Bieszczady” Orelec 35, osobiście, telefonicznie
pod numerem tel. 513 852 200 lub elektronicznie: lgdzielonebieszczady@wp.pl. Przy czym z uwagi na
występujący stan zagrożenia epidemicznego uprzejmie prosimy o wcześniejsze zapisy na wspólne
grzybobranie do dnia 17.09.2020, do godz. 16.00. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie
wtedy gdy limit 50 miejsc nie zostanie wyczerpany.
3. Zbiór grzybów nadzorowany będzie przez przedstawiciela organizatora i pracownika Nadleśnictwa
Ustrzyki Dolne.
4. Każdy uczestnik grzybobrania ma obowiązek wyposażenia się w ubiór terenowy oraz koszyk na
grzyby.
5. Uczestnikiem konkursu może zostać osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia pod opieką rodzica lub
opiekuna.
6. Uczestnicy grzybobrania biorą udział w konkursie na własną odpowiedzialność.
7. Uczestnicy w trakcie grzybobrania stosują się do zasad i poleceń przewodnika – leśnika oraz
przedstawiciela organizatora.
8. Przewodnik-leśnik oraz przedstawiciel organizatora nie odpowiada za zachowanie uczestników
grzybobrania.
9. Uczestnicy zbierają grzyby wyłącznie do koszyków lub toreb papierowych. Zabrania się zbierania
grzybów do reklamówek foliowych. Zawodnicy zbierają tylko rydze, grzyby powinny być zdrowe.
Wygrywa zawodnik, który uzbiera największą ilość grzybów wg wagi.
10. Zawodnik podlega dyskwalifikacji za każde działanie niezgodne z regulaminem, a w szczególności:
za zbiór w kilka osób do jednego koszyka, przesypywanie grzybów do koszyka innego zawodnika,
wkładanie do koszyka grzybów zebranych innego dnia.
11. Grzyby zebrane podczas konkursu stanowią własność grzybiarzy.
12. Dla zwycięzców: za zajęcie I, II i III miejsca przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
13. Uczestnictwo w konkursie oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na
przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku.

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020” dofinansowanego ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK,
LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”,
Fundacja Przestrzeń Lokalna

Regulamin zawodów o miano „Grzybiarza roku 2020”
1. Konkurs zorganizowany jest przez grupę nieformalną Miłośników Darów Ziemi pod patronatem
Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu i polega na wybraniu grzybiarza
roku.
2. Uczestnikiem konkursu może zostać osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia pod opieką rodzica lub
opiekuna.
3. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić się dnia 19.19.2020 do godz. 12.30 do Orelca ze
znalezionym grzybem. Grzyb zostanie komisyjnie pomierzony i zważony, a karta pomiarów zostaje w
dokumentacji komisji.
4. Ocenie podlegają trzy gatunki: kozak koźlarz czerwony, podgrzybek, borowik szlachetny potocznie
zwany prawdziwkiem.
5. Konkurs rozstrzygnięty będzie na podstawie sumy dwóch ocen: waga grzyba wyrażona w gramach i
średnica kapelusza wyrażona w milimetrach.
6. Dla zwycięzców: za zajęcie I, II i III oraz najmłodszego grzybiarza biorącego udział w konkursie
przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
7. Grzyby zebrane podczas konkursu stanowią własność Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania
„Zielone Bieszczady”.
8. Uczestnictwo w konkursie oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na
przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku.
UWAGI OGÓLNE DO REGULAMINÓW:
 Ostateczna interpretacja regulaminów oraz rozstrzyganie sporów należy do organizatora.
 Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji kwestii nieujętych w powyższym regulaminie.
 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub jej przerwania bez podawania
przyczyn.
 Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują
na własną odpowiedzialność, ponoszą związane z tym ryzyko.
 Organizator nie ubezpiecza uczestników grzybobrania od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 Organizator zastrzega wprowadzenie zmian w kategoriach wiekowych, klasyfikacji i nagród w
zależności od zapisów i pomocy darczyńców.
 Zapis na listę uczestnictwa jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 Dane osobowe i ochrona wizerunku:
– Uczestnictwo w grzybobraniu i konkursach wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów związanych z realizacją zadania.
– Uczestnictwo w grzybobraniu i konkursach wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku
uczestnika w materiałach promocyjnych, na materiałach filmowych i fotograficznych z imprezy oraz na
publikację imienia i nazwiska na listach uczestnictwa i wynikach konkursów.
Uwaga: Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Ministerstwa Zdrowia
i Głównego Inspektoratu Sanitarnego i zaleceń organizatora. W szczególności do biura organizatora,
po odbiór posiłków i nagród należy podchodzić pojedynczo, przy korzystaniu z toalet oraz udziale w
warsztatach pamiętać należy o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020” dofinansowanego ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK,
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