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REGULAMIN 

imprezy edukacyjnej 

„Wędrówki z żółwiem”- pieszy rajd zadaniowy  

termin 29, 30 maja 2017 r. 

 

 

 

1. Rajd  ma charakter otwarty o zasięgu ogólnokrajowym. 

2. Rajd będzie trwał dwa dni. Pierwszego dnia w Rajdzie wezmą udział uczniowie szkół 

podstawowych, drugiego szkół gimnazjalnych 

3. Rajd odbędzie się w dniach 29i 30 maja 2017 r. i będzie miał charakter zadaniowy. 

4. Liczba miejsc ograniczona (przewidujemy utworzenie do 12 grup 15 osobowych 

każdego dnia rajdu). Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia 

grup, ale nie później niż do. 25 maja br. do Ośrodka Dydaktyczno-Administracyjnego 

PPN w Urszulinie, Zespół ds. Edukacji i Udostępniania Parku, tel. (82) 571 30 71 wew. 

48, e-mail: poleskipn@poleskipn.pl 

5. Grupy rajdowe wyruszają z punktów przez siebie wyznaczonych(np. spod swojej 

szkoły, grupy z dalszych miejscowości np. sprzed budynku Dydaktyczno-

Administracyjnego PPN w Urszulinie ul. Lubelska 3A lub innych miejsc wcześniej 

zgłoszonych organizatorom). 

6. Uczestnicy pokonują trasę samodzielnie opracowaną wcześniej na podstawie map, 

opisów szlaków turystycznych, wiadomości własnych i zgłoszoną wcześniej do Zespołu 

ds. edukacji i udostępniania PPN. 

7. Wszystkie trasy rajdowe kończą się przy budynku Muzeum PPN w Starym Załuczu, 

gdzie zbierają się wszyscy uczestnicy rajdu. 

8. Zadaniem uczestników jest odnalezienie i rozpoznanie możliwie jak największej ilości 

gatunków drzew, roślin zielnych, zwierząt i grzybów ze szczególnym uwzględnieniem 

gatunków chronionych. Ponadto uczestnicy rajdu powinni ocenić wartość przyrodniczą 

i krajobrazową zbiorowisk znajdujących się na trasie rajdu. 

9. Trasa rajdowa musi prowadzić przez znajdujący się przy zadaszeniu w Babsku punkt 

kontrolny (PK), gdzie każda grupa otrzyma kartę kontrolną potwierdzającą przejście 

oraz problemowe zadania do wykonania dotyczące zachowań przyjaznych środowisku. 

10. Grupy rajdowe wyznaczają trasę w taki sposób aby dotrzeć do Ośrodka Dydaktyczno-

Muzealnego PPN w Starym Załuczu do godz. 14.00 

11. Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać pozwolenie rodziców, że może uczestniczyć 

w tego typu imprezie turystycznej. 

12. Grupy we własnym zakresie powinny zaopatrzyć się w materiały plastyczne takie jak: 

kredki, mazaki, kartony, w celu wykonania schematycznego planu swojej wędrówki i 

zanotowania słów tekstu. 

13. Uczestnicy rajdu mają obowiązek zabezpieczyć się indywidualnie: 
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- pod względem medycznym w apteczkę; 

- w prowiant na czas przejścia trasy (napoje, kanapki); 

- w długopisy i notesy do sporządzania notatek z przebiegu trasy;  

14. Przy wspólnym ognisku każda grupa będzie prezentowała swoją trasę i obserwacje na 

niej dokonane w dowolnej formie (plansza, plakat, opowiadanie, wierszyk, bajka). 

15. Najciekawsze prezentacje będą nagrodzone. 

16. Podstawą oceny będzie: poprawność opisu, sposób prezentacji, oraz bogactwo 

obserwacji świata przyrody zanotowane na trasie. 

17. Oceny prezentacji dokona 3-osobowa komisja powołana przez Dyrektor PPN. 

18. Informacje o rajdzie będą zamieszczone i na bieżąco aktualizowane na stronie 

internetowej PPN www.poleskiparkpn.pl oraz portalach społecznościowych. Prosimy o 

śledzenie ewentualnych zmian, gdyż nie będą one przekazywane za pośrednictwem 

poczty tradycyjnej. 

19. Udział w Rajdzie jest jednoznaczny z zapoznaniem i akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

20. Udział w rajdzie jest jednoznaczny z deklaracją braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczestnictwa  w tego typu zajęciach oraz zgodnie z  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922): 

• Z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Poleski Park 

Narodowy oraz publikację wizerunku w celach edukacyjnych i promocyjnych 

(Facebook, strona www, wydawnictwa) Poleskiego Parku Narodowego 

• Z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu 

realizacji PO IiŚ 2014-2020, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 

sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO IiŚ 

2014-2020. Dane mogą być przetwarzane także w celach archiwalnych i 

statystycznych. 

 


