
 
 
 

REGULAMIN 
Najlepszy Grzybiarz Ziemi Raciborskiej 2020 

 
1. TEREN ZAWODÓW 

• zawody będą odbywać się na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie 

• miejsce startu i zakończenia zawodów – Stadion Miejski w Kuźni Raciborskiej 
 
2. ORGANIZATORZY 

• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu 

• MOKSiR Kuźnia Raciborska 

• Osiedle Stara Kuźnia 

Partnerem zawodów jest Nadleśnictwo Rudy Raciborskie 

 
3. TERMIN I CZAS ZAWODÓW  

• zawody odbywają się w dniu 04.10.2020 r. 

• otwarcie zawodów i start grzybobrania około godz. 8:00.  

• planowany czas trwania do 11:30 

• poczęstunek dla uczestników o godz. 11:30 

• ważenie od godziny 11.30 do 12.00 

 
4. UCZESTNICY 

1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba, która zgłosi swój udział, 
 wypełniając kartę zgłoszenia najpóźniej do 02.10.2020 r., lub w dniu zawodów 
 w biurze zawodów. 
2. Uczestnikiem konkursu może zostać osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia pod opieką 
 rodzica lub opiekuna. 
3. Uczestnicy grzybobrania biorą udział w konkursie na własną odpowiedzialność. 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas 
 konkursu. 
4. Uczestnicy w trakcie grzybobrania stosują się do zasad i poleceń przewodnika/ 
 leśnika oraz przedstawiciela organizatora. Organizatora nie odpowiada za zachowanie 
 uczestników grzybobrania. 
5. Uczestnik podlega dyskwalifikacji, za każde działanie niezgodne z regulaminem. 
6. Każdy uczestnik grzybobrania ma obowiązek wyposażenia się w ubiór terenowy oraz 
 naładowany telefon.  
7. Uczestnictwo w konkursie oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego 
 regulaminu. 

 
5. OBOWIĄZUJĄ ZASADY: 

• fair-play; nie wchodzenie w drogę innemu zbieraczowi, zachowanie ciszy w lesie, 

• obowiązuje używanie koszyków, bądź plastikowych wiaderek do zbiórki grzybów, 
zabrania się używania reklamówek plastikowych, 

• liczy się ogólna waga zebranych grzybów jadalnych, 

• obowiązuje używanie scyzoryków, bądź innych ostrych narzędzi, tak by nie naruszyć 
grzybni, 

• zakazuje się wyrywania grzybów bez użycia nożyka. 



7. ZGŁOSZENIA 

• udział w zawodach jest bezpłatny, 

• zgłoszenia zawodników dokonuje się 

  - osobiście w biurze OSiR przy ul. Zamkowej 4 (budynek 
pływalni H2Ostróg I piętro), 

  - telefonicznie pod nr telefonu 32 415 37 17, 
- mailowo sport@osirraciborz.pl 

• limit uczestników 150 osób. 
 
8. NAGRODY  

• Dla zwycięzców I, II i III miejsca przewidziane są dyplomy i nagrody.  

• Ocenie podlegają tylko grzyby jadalne, wygrywa zawodnik, który uzbiera największą 
ilość grzybów (wg wagi).   

• Uwaga- liczba miejsc ograniczona! 

• Nagroda dla najlepszego „Eko Grzybiarza” (uczestnicy otrzymają na starcie rękawiczki 
oraz plastikowe worki na śmieci) 

  
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu, 

• każda osoba powinna mieć ze sobą telefon komórkowy, którego numer deklaruje w 
liście zgłoszeniowej, 

• każdy uczestnik zawodów otrzyma posiłek. 
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Karta zgłoszenia  
w zawodach na Najlepszego Grzybiarza Ziemi Raciborskiej 2020 

 

Imię i nazwisko 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

 

 

 

 

Nr telefonu 

kontaktowego 

 

 

 

 

 

 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem imprezy i akceptuję jego warunki. 
2. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i/lub jestem opiekunem osoby 
 niepełnoletniej i biorę za nią pełną odpowiedzialność. 
3. Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych na podstawie Rozporządzenia 
 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 osobowych) 
4. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
 osobowych w celu udziału w zawodach na Najlepszego Grzybiarza Ziemi Raciborskiej 
 2020 przez administratora – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu z siedzibą przy u. 
 Zamkowej 4 . 
5. Świadomie i dobrowolnie udzielam zgody na wykorzystanie mojego wizerunku 
 w celach promocyjnych imprezy.  
 
 
 
 
…………………………………………….       ……………………………………………….. 
        (miejscowość, data)        (podpis uczestnika) 


