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Załącznik nr 5.8.1 Program imprezy 

Pkt. III Charakterystyka przedsięwzięcia, pkt. 7.5 Konkursy upowszechniające wiedzę 

ekologiczną 

Poz. 5.8.  „Szlakami żółwia” – pieszy rajd zadaniowy  

 

Program i Regulamin pieszego rajdu zadaniowego „Szlakami żółwia”  

 

PROGRAM  

Pieszy rajd zadaniowy:  2-dniowy. 

Termin: 31.05.2022 r. i 07.06.2022 r. 

Miejsce: Poleski Park Narodowy, Urszulin. 

1) Pierwszy dzień przeznaczony jest dla dzieci ze szkół podstawowych do klasy VI, 

natomiast drugi dla młodzieży ze szkół podstawowych klasy VII – VIII oraz szkół 

średnich. 

2) Rajd rozpocznie się w różnych, wybranych przez startujące grupy miejscach. 

3) Uczestnicy samodzielnie opracowują trasę na podstawie map, opisów szlaków 

turystycznych, wiadomości własnych. Przy czym opracowana trasa musi zawierać w 

swoim przebiegu 3 obowiązkowe punkty kontrolne, wskazane przez Poleski Park 

Narodowy: 1 punkt kontrolny – Zadaszenie w Babsku; 2 punkt kontrolny – zadaszenie 

przy Jez. Wytyckim; 3 punkt kontrolny – Ośrodek Edukacyjny PPN- Poleskie Sioło.    

4) Głównym zadaniem będzie obserwacja przyrody na trasie rajdu pod katem 

różnorodności gatunkowej, ochrony przyrody i sposobu jej udostępniania w zgodzie ze 

zrównoważonym rozwojem obszarów chronionych. Uczestnicy będą mieli za zadanie 

odnaleźć i rozpoznać gatunki roślin i zwierząt oraz rozpoznać siedliska naturowe. 

Ponadto uczestnicy rajdu powinni ocenić wartość przyrodniczą i krajobrazową 

zbiorowisk znajdujących się na trasie rajdu.  

5) Na punktach kontrolnym grupy będą odpowiadały na pytania problemowe dotyczące 

zachowań przyjaznych środowisku i wykonywały zadania sprawnościowe.  

6) Zakończenie rajdu następuje przy zadaszeniu turystycznym w Łowiszowie, gdzie 

odbędą się prezentacje, zabawy oraz ocena końcowa grup, a także ognisko 

integracyjne. 

7) W trakcie rajdu uczestnicy zapewniony mają posiłek regeneracyjny, napoje, owoce, 

ciastka. 

8) Za udział w rajdzie wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody / drobne upominki.  

9) Na zakończenie rajdu wszyscy uczestnicy mają zapewniony transport powrotny.  
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REGULAMIN 

1. Rajd ma charakter otwarty o zasięgu ogólnokrajowym.  

2. Rajd będzie trwał dwa dni. 

3. Rajd odbędzie się 31 maja oraz 7 czerwca 2022 roku i będzie miał charakter zadaniowy.  

4. W rajdzie mogą brać udział grupy maksymalnie 15 osobowe pod kierownictwem 

pełnoletniego opiekuna. 

5. Liczba miejsc ograniczona (przewidujemy utworzenie do 24 grup 15 osobowych). Decyduje 

kolejność zgłoszeń. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia grup, ale nie później niż do 27 maja 

br. do Ośrodka Dydaktyczno – Administracyjnego PPN w Urszulinie, Zespół ds. Edukacji i 

Udostępniania Parku, tel. (0 82) 562 23 88  wew. 83. ( Zgłoszenia przyjmowane są 

telefonicznie) 

6. Pierwszy dzień przeznaczony jest dla dzieci ze szkół podstawowych do klasy VI, natomiast 

drugi dla młodzieży ze szkół podstawowych klasy VII – VIII oraz szkół średnich. 

7. Rajd rozpocznie się w różnych, wybranych przez startujące grupy miejscach.  

8. Uczestnicy samodzielnie opracowują trasę na podstawie map, opisów szlaków turystycznych, 

wiadomości własnych. Przy czym opracowana trasa musi zawierać w swoim przebiegu 3 

obowiązkowe punkty kontrolne, wskazane przez Poleski Park Narodowy: 1 punkt kontrolny – 

Zadaszenie w Babsku (obowiązek dotarcia na 1 punkt kontrolny od godziny 8 do 10) ; 2 punkt 

kontrolny – zadaszenie przy jez. Wytyckim  (obowiązek dotarcia na 2 punkt kontrolny do 

godziny 11.00); 3 punkt kontrolny – Ośrodek Edukacyjny Poleskie Sioło ( obowiązek dotarcia 

na punkt kontrolny do godziny 13). 

9. Głównym zadaniem będzie obserwacja przyrody na trasie rajdu pod katem różnorodności 

gatunkowej, ochrony przyrody i sposobu jej udostępniania w zgodzie ze zrównoważonym 

rozwojem obszarów chronionych. Uczestnicy będą mieli za zadanie odnaleźć i rozpoznać 

gatunki roślin i zwierząt oraz rozpoznać siedliska naturowe. Ponadto uczestnicy rajdu powinni 

ocenić wartość przyrodniczą i krajobrazową zbiorowisk znajdujących się na trasie rajdu. Na 

punktach kontrolnym grupy będą odpowiadały na pytania problemowe dotyczące zachowań 

przyjaznych środowisku i wykonywały zadania sprawnościowe.  

10. Zakończenie rajdu następuje przy zadaszeniu turystycznym w Łowiszowie, gdzie odbędą się 

prezentacje, zabawy oraz ocena końcowa grup, a także ognisko integracyjne. Finał – czyli 

początek prezentacji grup rozpoczyna się o godz. 14.00. 

11. Po zakończeniu imprezy wszyscy uczestnicy zostaną odwiezieni do swoich miejscowości lub 

w miejsca, skąd rozpoczęły wędrówkę. 

12. Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać pozwolenie rodziców, że może uczestniczyć w tego 

typu imprezie turystycznej. 

13. 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. 

14. Uczestnicy rajdu mają obowiązek zabezpieczyć się indywidualnie: 

a) - pod względem medycznym w apteczkę;  

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

c)  w długopisy i notesy do sporządzania notatek z przebiegu trasy; 

15. Przy wspólnym ognisku każda grupa będzie prezentowała swoje obserwacje, opowiadanie/ 

wierszyk/ bajkę. 

16. Wszystkie prezentacje zostaną ocenione, a najciekawsze będą nagrodzone. 

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

świata przyrody zanotowane na trasie. 
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18. Oceny prezentacji dokona 3 – osobowa komisja powołana przez Dyrektora PPN. 

19. Informacja o rajdzie będzie zamieszczona na stronie internetowej parku www.poleskipn.pl 

oraz zostanie wywieszona w formie plakatów na tablicach ogłoszeń i rozesłana do szkół. 

Prosimy o śledzenie ewentualnych zmian, gdyż nie będą one przekazywane za pomocą 

poczty tradycyjnej. 

20. Poleski Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności względem Uczestników za szkody 

osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie trwania pieszego rajdu 

zadaniowego oraz za rzeczy zaginione i uszkodzone w trakcie pieszego rajdu zadaniowego. 

21. Podczas pieszego rajdu zadaniowego będą wykonywane zdjęcia. Dokumentacja fotograficzna 

jest wykorzystywana do celów promocyjnych Poleskiego Parku Narodowego (Facebook, 

strona www, wydawnictwa PPN) oraz dokumentacji realizacji przedsięwzięcia. Wzięcie 

udziału pieszym rajdzie zadaniowym jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r., dalej: RODO. Poleski Park Narodowy informuję, 

że: 

a) Administratorem Pana/Pani danych osobowych lub osoby, której Pan/Pani jest 

rodzicem/opiekunem prawnym (dalej: dane osobowe) jest: Poleski Park Narodowy w 

Urszulinie, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, NIP: 565 15 25 309, REGON: 061360188, tel. 

(082) 5713071, fax. (082) 5713003, e-mail: poleskipn@poleskipn.pl (dalej: Administrator), 

kontakt do administratora bezpieczeństwa informacji (ABI): tel. 82 5713071, 

b) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze przy realizacji przedsięwzięcia ………….. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO), 

c) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza 

terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego), 

d) Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej i 

rzeczowym wykazie akt Poleskiego Parku Narodowego, 

e) Przysługuje Panu/Pani: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

f) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na 

przetwarzanie danych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w niniejszej imprezie 

edukacyjnej, 

g) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają 

profilowaniu. 

 

Program i Regulamin przygotowała:   Anna Myka-Raduj 

     ..…………………………..…………………………………..  
       (data i podpis) 

http://www.poleskipn.pl/

