
REGULAMIN KONKURSU NA  

 PRZEPROWADZENIE RAJDU PIESZEGO 

PRZEZ OBSZAR PARKU KRAJOBRAZOWEGO PROMNO 

LUB PARKU KRAJOBRAZOWEGO PUSZCZA ZIELONKA  

ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY POBIEDZISKA 

zorganizowanego w ramach  

„XII Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego Pobiedziska 2021” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

• Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach, ul. T. Kościuszki 4,

62 – 010 Pobiedziska

2. CELE RAJDU:

• popularyzacja wiedzy na temat walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i

krajobrazowych parków krajobrazowych zlokalizowanych na terenie gminy Pobiedziska,

• propagowanie ekoturystyki i zdrowego, aktywnego stylu życia,

• kształtowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie,

• promocja ścieżek dydaktycznych i szlaków turystycznych znajdujących się na terenie i w

najbliższym sąsiedztwie Pobiedzisk,

• integracja społeczności lokalnej

3. INFORMACJE OGÓLNE:

• rajd odbędzie się w formule samodzielnej wędrówki uczestników w grupach

zorganizowanych od 2 do 6 osób. Zadaniem grupy uczestników jest samodzielne

zaplanowanie rajdu, jego wykonanie oraz przygotowanie sprawozdania wg poniższych

wytycznych,



• przed wyruszeniem na trasę rajdu przedstawiciel grupy zgłasza zamiar przystąpienia do 
konkursu podając ilość uczestników oraz ich imiona i nazwiska na adres: 
paulina.warda@pobiedziska.pl

• trasa rajdu musi w całości przebiegać przez obszar Parku Krajobrazowego Promno lub Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka, zlokalizowanych na terenie Gminy Pobiedziska

• rajd musi odbywać się w formie pieszej,

• rajd musi odbyć się w okresie 22 lipca – 17 września 2021 r.,

• trasa rajdu musi liczyć 7-10 km,

• zadaniem drużyny (grupy) biorącej udział w rajdzie jest atrakcyjne zaplanowanie trasy oraz 
napisanie sprawozdania z przebiegu rajdu wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej. 
Sprawozdanie ma być zachętą dla innych grup do samodzielnego przejścia trasy. Powinno 
zawierać opis przebiegu trasy (możliwa mapka), atrakcje na trasie, np. krajobrazy, roślinność, 
gatunki zwierząt itp., a także fotografie. Sprawozdanie wydrukowane lub w wersji 
elektronicznej jako jednolity plik tekstowy należy dostarczyć do dnia 3 września 2021r. do 
Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach lub przesłać na adres 
Urzędu.

• sprawozdania muszą być podpisane przez wszystkich uczestników rajdu,

• sprawozdania zostaną ocenione przez powołaną Komisję,

• najciekawsze sprawozdania zostaną nagrodzone. Sprawozdanie najwyżej ocenione zostanie 
opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

• Organizator nie zapewnia dojazdu na miejsce startu rajdu oraz powrotu,

• Organizator nie zapewnia darmowego przewodnika,

• Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu,

• Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką osób pełnoletnich

Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas

pokonywania trasy,

• Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników, rzeczy zagubione,

szkody osobowe (urazy), rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po

zakończeniu rajdu, jak także odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki

spowodowane przez uczestników rajdu,

• Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste, przyjmowane leki, w tym

napoje i wyżywienie, a także stosowny ubiór,

• Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania odpowiednich zasad zachowania się w

lesie oraz na terenach chronionych, w tym zachowania ciszy oraz czystości.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania oceny sprawozdań z powodów niezależnych

od niego, lub w skutek siły wyższej,

• Nadesłanie sprawozdania z rajdu oznacza akceptację regulaminu konkursu,



• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego

sprawozdania w całości lub jego części przez Organizatora rajdu (w relacji z przebiegu rajdu

oraz innych publikacjach Organizatora,

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora,

• Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość zmiany regulaminu.


