
Regulamin
wydarzenia „Leśna Przygoda”

25 września 2021 r. 

 

1. Organizator: Nadleśnictwo Gorlice 

2. Termin: 25.09.2021 (sobota ) godz.11:00 - 16:00

3. Miejsce:  Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy  Radocyna, Czarne 1, 38-307 Sękowa.

4. Cel imprezy:

 Upowszechnianie wiedzy o lesie 

 Upowszechnianie wiedzy na temat gospodarki leśnej 

 Promocja drewna jako produktu gospodarki leśnej 

 Kształtowanie wizerunku Lasów Państwowych

 Utrwalenie właściwych postaw związanych z obecnością w lesie

5. Zasady gry:

 Zgłoszeni  uczestnicy  otrzymują  planszę  do  gry  wraz  mapką  z  zaznaczonymi
miejscami, gdzie znajdują się punkty z zadaniami. 

 Do odnalezienie w terenie jest 8 punktów obsługiwanych przez pracowników Służby
Leśnej.  Na każdym punkcie uczestnicy wykonują jedno zadanie  związane z pracą
leśnika. 

 Za każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymają naklejkę, którą należy przykleić we
właściwe miejsce na otrzymanej planszy do gry. 

 Wypełniona plansza do gry jest podstawą do otrzymania  nagrody. Zebranie min. 5
naklejek gwarantuje otrzymanie nagrody

 Po zakończeniu gry należy udać się do biura informacji w celu odebrania nagrody 

Do  udziału  w  grze  obowiązują  wcześniejsze  zgłoszenia  –  zasady  zgłoszeń  patrz  pkt.  8
regulaminu. 
Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 
Gra trwa od godz. 11.30 do godz. 14.00 oznaczającej zamknięcie punktów z zadaniami.   

6. Biuro:

Biuro  gry  terenowej  znajdować  się  będzie  naprzeciwko  budynku  OSW  Radocyna,  w
zielonym namiocie Lasów Państwowych. Wydawanie kart gry odbywać się będzie od godz.
10.30  

7. Program wydarzenia:

11:30 Start gry terenowej 

14:00 Koniec gry terenowej, rozdanie nagród

14:30 Ciepły posiłek dla uczestników gry 



16:00 Podsumowanie, zakończenie 

Od godziny 11:00 do 16.00 Atrakcje towarzyszące:

 Stoisko  LP  Nadleśnictwa  Gorlice  „Drugie  życie  drzewa”  –  wystawa  promująca
drewno, produkt gospodarki leśnej  i jego zastosowanie w codziennym życiu 

 Stoisko  LP  Nadleśnictwa  Gorlice  „Edukacja  Leśna”  –  gry  i  zabawy  edukacyjne,
puzzle, kolorowanki, obsługiwane przez Edukatora Leśnego

 Atrakcje dla najmłodszych – dmuchane zjeżdżalnie, tor przeszkód
 Ognisko z możliwością pieczenia kiełbasy 

8. Zgłoszenia:

Organizatorzy  przyjmują  zgłoszenia  udziału  w  grze  terenowej  w   nieprzekraczalnym
terminie  do dnia 23.09.2021 r. na adres e-mail: sylwia.podolska@krakow.lasy.gov.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko osoby/osób chętnych do wzięcia udziału w grze
terenowej. 

9. Warunki uczestnictwa:

W grze mają prawo wziąć udział wszyscy chętni, z zastrzeżeniem że osoby do lat 18 mogą
wziąć udział w grze wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

Uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.

Uczestnik  ma  prawo  do  wzięcia  udziału  w  grze  terenowej  po  przesłaniu  zgłoszenia  w
wyznaczonym terminie i podpisaniu na liście uczestników* w dniu wydarzenia. 

Za  rzeczy  osobiste  uczestników  pozostawione  bez  opieki  organizator  nie  ponosi
odpowiedzialności. 

Udział w grze jest bezpłatny. 

Każda  zgłoszona  osoba  otrzyma  bloczek  uprawniający  do  odebrania   przygotowanych
posiłków. 1

Korzystanie z atrakcji towarzyszących jest bezpłatne. Korzystanie z atrakcji towarzyszących
(zwiedzanie  namiotów  oraz  dmuchańce)  będzie  możliwe  dla  wszystkich  uczestników
wydarzenia, również nie zgłoszonych i nie biorących udziału w grze terenowej. 

10. Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.

1*podpis  na  liście  uczestników  oznacza  akceptację  niniejszego  regulaminu,  informacji  o
przetwarzaniu  danych  osobowych  oraz  jest  poświadczeniem,  iż  stan  zdrowia  uczestnika
pozawala  mu  na  wzięcie  udziału  w  grze  terenowej  i  nie  stwarza  zagrożenia  dla  innych
uczestników. 

mailto:sylwia.podolska@krakow.lasy.gov.pl


W  przypadku  złych  warunków  pogodowych  lub  innych  okoliczności  organizatorzy
zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania imprezy.


