11. ŚWIĘTO RYDZA

WYSOWA-ZDRÓJ, 29-30 WRZEŚNIA 2018

Polowanie na Rydza!
Karta uczestnictwa w konkursie

Niniejszym zgłaszam chęć uczestniczenia w Konkursie „Polowanie na Rydza!” oraz potwierdzam,
że

1.

Zapoznałem /-am się z postanowieniami Regulaminu „Konkursu Polowanie na Rydza!”

2.

Akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu „Polowanie na Rydza!”

3.

Deklaruję dokonanie wpłaty opłaty za Kartę Uczestnictwa zgodnie z punktem 5.
Regulaminu Konkursu „Polowanie na Rydza!”

Wypełnia Uczestnik:
Imię:
Nazwisko:
Pseudonim:
Nr telefonu komórkowego:
Adres poczty elektronicznej:

Wypełnia Organizator:
Potwierdzenie wpisania na Listę
Uczestników Konkursu:
Potwierdzenie uiszczenia opłaty za Kartę
Uczestnictwa w Konkursie:
Przyznany numer startowy:
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Regulamin konkursu
„Polowanie na Rydza!”
1. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu „Polowanie na Rydza!” zwanego dalej Konkursem jest Stary Dom
Zdrojowy w Wysowej-Zdroju pod firmą Minerale-Miernik spółka jawna, Kraków, ul. Friedleina
38/9a, 30-009 Kraków oraz Stowarzyszenie Na Grzyby z siedzibą Dobranowice 183, 32-020
Wieliczka.
2. Cel Konkursu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o polskich tradycjach kulturowych
i społecznościowych.
Promocja regionu poprzez lansowanie dóbr regionalnych, kojarzonych z Beskidem Niskim.
Budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych.
Promocja Powiatu Gorlickiego.
Promocja obszarów leśnych Beskidu Niskiego i ich dóbr naturalnych.
Promocja lokalnego rynku turystycznego, a także promocja inicjatyw lokalnych.
3. Adresaci Konkursu

Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich miłośników grzybobrania, w szczególności –
zbierania rydzów w malowniczych lasach Beskidu Niskiego.
4. Data i miejsce organizacji oraz rozstrzygnięcia Konkursu
Konkurs „Polowanie na Rydza!” jest główną imprezą organizowaną w ramach 11. Święta Rydza w
Wysowej-Zdroju odbywającego się w dniach 29-30 września 2018 r.
1.
Konkurs odbywa się w dniu 29 września 2018 r. (sobota).
2.
Miejscem rozgrywania się Konkursu są lasy na terenie Nadleśnictwa Łosie (zbiór grzybów)
oraz Wysowa-Zdrój 12, Stary Dom Zdrojowy (punkt zbiórki, część organizacyjna oraz ocena
zebranych grzybów i ogłoszenie wyników Konkursu).
5. Warunki uczestnictwa
1.
2.
3.
4.
5.

6.

W zawodach może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, która wykupi Kartę Uczestnictwa
oraz zaakceptuje warunki niniejszego regulaminu.
Kartę Uczestnictwa można pobrać ze strony internetowej www.swietorydza.pl.
Wzór Karty Uczestnictwa stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu.
Opłata za Kartę Uczestnictwa wynosi 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych).
Opłatę za Kartę Uczestnictwa należy wnieść na rachunek bankowy Stowarzyszenia Na
Grzyby:
Dane do wpłaty:
Stowarzyszenie Na Grzyby
Dobranowice 183
32-020 Wieliczka
ING Bank Śląski Oddział w Krakowie
78 1050 1445 1000 0090 7598 6001

W przypadku nie stawienia się w terminie, opłata nie podlega zwrotowi.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zgłoszenie do Konkursu winno być dokonane poprzez wypełnienie Karty Uczestnictwa i
przekazanie jej do Punktu Informacyjnego za pomocą poczty elektronicznej na adres:
swietorydza@gmail.com.
Karty Uczestnictwa przekazywać można do dnia 20 września 2018 r. do godziny 20.00.
Organizator pozostawia sobie prawo do zamknięcia Listy Uczestników Konkursu przed
wskazanym w punkcie poprzedzającym terminem w przypadku zapełnienia listy
uczestników.
W Konkursie może uczestniczyć nie więcej niż 60 (sześćdziesięciu) Uczestników.
Każda z osób dokonujących zgłoszenia zostanie poinformowana o przyjęciu lub nie przyjęciu
zgłoszenia.
Pełna Lista Uczestników Konkursu wraz z przyporządkowanymi Numerami Startowymi
będzie opublikowana w Punkcie Informacyjnym w dniu 22 września 2018 r. o godzinie 12.00
oraz na stronie internetowej www.swietorydza.pl.
6. Obowiązki Uczestników Konkursu

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Każdy z Uczestników zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, poleceń
przedstawicieli Organizatora oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Na Grzyby (legitymujących
się specjalnym oznaczeniem).
Każdego z Uczestników Konkursu obowiązują zasady uczciwej gry („fair play”).
Każdy Uczestnik Konkursu powinien być wyposażony w:
a. Zegarek;
b. Koszyk z naturalnego tworzywa (wiklina, słoma i in.);
c. Odpowiednie do warunków pogodowych obuwie;
d. Odpowiednie do warunków pogodowych okrycie wierzchnie;
e. Kompas i/lub mapę turystyczną obejmującą teren Nadleśnictwa Łosie (opcjonalnie).
Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zbierania grzybów wyłącznie do koszyków.
Niedozwolone jest zbieranie grzybów przez więcej niż jednego Uczestnika Konkursu do
jednego koszyka.
Niedozwolone jest przesypywanie grzybów do koszyka innego Uczestnika Konkursu.
Uczestnicy Konkursu winni przestrzegać reguł zachowywania się na terenach leśnych.
Planując trasy zbierania grzybów Uczestnicy Konkursu winni mieć na uwadze bezwzględny
obowiązek zachowania Czasu Zbierania Grzybów oraz terminów opisanych w punkcie 8
niniejszego regulaminu.
Uczestnicy Konkursu winni zbierać tylko grzyby zdrowe z następujących gatunków:
a. mleczaj rydz;
b. mleczaj świerkowy;
c. mleczaj późnojesienny (jodłowy).

7. Wsparcie organizacyjne
1.
2.
3.
4.

Organizator Konkursu zapewnia każdemu Uczestnikowi Konkursu przejazd z Miejsca Zbiórki
– Wysowa-Zdrój 12, Stary Dom Zdrojowy na Miejsce Zbierania Grzybów oraz powrót z tego
miejsca do Miejsca Zbiórki, za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 8 ust. 7.
Organizator zapewnia Numery Startowe oraz specjalne oznaczenia świadczące o statusie
Uczestnika Konkursu.
Organizator zapewnia Punkt Informacyjny, który mieści się pod adresem Wysowa-Zdrój 12,
Stary Dom Zdrojowy.
Organizator nie zapewnia Uczestnikom Konkursu kosztów przejazdu oraz akomodacji
związanych z uczestnictwem w Konkursie.
8. Przebieg Konkursu
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

Każdy z Uczestników Konkursu musi posiadać Numer Startowy, który umieści:
a. w widocznym miejscu na ubraniu wierzchnim oraz
b. w koszyku, do którego zbiera grzyby.
Numery Startowe można odbierać w Punkcie Informacyjnym w piątek (tj. 28 września 2018 r.)
w godzinach 17:00 – 21:00 oraz w sobotę (29 września 2018 r.) w godzinach 7:30 – 8:00.
Uczestnicy Konkursu wyjeżdżają na Miejsce Zbierania Grzybów 29 września 2018 r.
punktualnie o godzinie 8:30 bryczkami* oczekującymi w Miejscu Zbiórki (Wysowa-Zdrój 12,
Stary Dom Zdrojowy).
Czas Zbierania Grzybów jest nie dłuższy niż 90 minut od chwili przyjazdu na Miejsce Zbierania
Grzybów i ogłoszenia komendy „Start” przez upoważnionego przedstawiciela Organizatora,
przy czym musi być tak przestrzegany przez Uczestników Konkursu, aby nie przekroczyć
terminów wskazanych w niniejszym punkcie, ust. 6.
Organizator zapewnia sobie prawo do obserwacji zachowywania się Uczestników Konkursu
na Miejscu Zbierania Grzybów przez wyznaczonych Obserwatorów ze Stowarzyszenia Na
Grzyby.
Powrót z miejsca zbioru grzybów następuje bryczkami oczekującymi w wyznaczonym
miejscu 90 minut od komendy „start” (konkretną godzinę podają przedstawiciele
Stowarzyszenia Na Grzyby równocześnie z komendą start).
Zmian Uczestnicy Konkursu, którzy przybędą później niż 10 minut po wskazanym powyżej
terminie zostaną zdyskwalifikowani i nie będzie przysługiwać im powrót na koszt
Organizatora.
9. Punktacja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ocenie podlegają tylko grzyby zdrowe i całe.
Wszystkie grzyby zostaną zważone z dokładnością do 10 (słownie: dziesięciu) dekagramów.
Za każde 10 (słownie: dziesięć) dekagramów Komisja Konkursowa przyznaje Uczestnikowi
Konkursu 1 (słownie: jeden) punkt.
Komisja Konkursowa ma prawo przyznać od 1 do 5 (słownie: od jeden do pięciu) punktów za
wygląd grzybów, przy czym grzyby przedstawione do oceny Komisji Konkursowej powinny
być oczyszczone.
Za każdą 1 (słownie: jedną) minutę spóźnienia do miejsca oczekiwania bryczek w Miejscu
Zbierania Grzybów Uczestnik Konkursu otrzymuje -1 (słownie: minus jeden) punkt.
Za śmieci w koszyku Uczestnika Konkursu Komisja Konkursowa może przyznać od -1 do -10
(słownie: od minus jednego do minus dziesięciu) punktów.
Komisja Konkursowa dokonuje podsumowania przyznanych punktów, wskazując
Uczestników Konkursu według sumy przyznanych punktów oraz sporządza Protokół.
Trzech Uczestników Konkursu, którym przyznana została największa liczba punktów
otrzymuje Nagrody.
Uczestnik Konkursu podlega bezwzględnej dyskwalifikacji w następujących przypadkach:
a. każde działanie niezgodne z niniejszym regulaminem, w szczególności działania opisane
w punkcie 6 niniejszego regulaminu;
b. za przyniesienie w koszyku: grzyba chronionego, grzyba trującego, grzyba niejadalnego
lub jakiegokolwiek zwierzęcia;
c. niedotrzymanie terminów opisanych w punkcie 8 niniejszego regulaminu.
10. Komisja Konkursowa

1.
2.
3.
4.
5.

Zebrane grzyby ocenia niezależna Komisja Konkursowa.
Komisja Konkursowa składa się z trzech osób.
W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenia Na Grzyby.
Posiedzenie Komisji Konkursowej wraz z oraz oceną zebranych grzybów odbędzie się
bezpośrednio po przyjeździe Uczestników Konkursu na miejsce oceny zebranych grzybów –
Miejsce Zbiórki (Wysowa Zdrój 12, Stary Dom Zdrojowy).
Postanowienia Komisji Konkursowej są ostateczne.
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11. Nagrody
Przewidziane są następujące nagrody.
1.
Nagrody główne:
a. Pakiet Złoty;
b. Pakiet Srebrny;
c. Pakiet Brązowy.
2.
Wyróżnienia – dyplomy, pamiątki.
3.
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody specjalnej według własnego
uznania.
12. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk lub w przypadku ich
zastrzeżenia – pseudonimów oraz zdjęć fotograficznych i informacji o zwycięzcach i
uczestnikach Konkursu;
Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w Punkcie Informacyjnym, a także na
stronie internetowej www.swietorydza.pl;
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.
Organizator nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia zamierzone
i/lub losowe, którym mogą podlegać Uczestnicy Konkursu.
13. Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonicznym: 509 249 719.

Zapraszamy do udziału i życzymy pełnych koszy rydzów!!!!
*Bryczki użyczone są przez stadniny:
Stadninę Koni Huculskich „Gładyszów” oraz Stadninę Koni „Jaśmin”
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