Regulamin Akcji pod nazwą „II Kurpiowskie Grzybobranie”
zwanego dalej „Akcją”
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Art. 1
Informacje ogólne
Organizatorami Akcji jest Wójt Gminy Łyse, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Myszyniec, KGW Zalas oraz KGW Pupkowizna.
Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji pod
nazwą „II Kurpiowskie Grzybobranie”.
Celem Akcji jest:
 integracja lokalnej społeczności ,
 promocja działalności i wytworów lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich,
 promocja lokalnych artystów,
 edukacja dzieci i młodzieży na temat flory i fauny Kurpiowszczyzny
 wyłonienie najlepszych grzybiarzy.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji. Regulamin ten dostępny
jest na stronie www.gminalyse.pl .

Art. 2
Termin i miejsce grzybobrania
II Kurpiowskie Grzybobranie odbędzie się w dniu 17.09.2022 r. na terenie wiaty rekreacyjnej w Zalasiu
(Zalas naprzeciwko cmentarza) wraz z przyległym terenem parkingu oraz w lasach okalających wiatę.
 Godzina rozpoczęcia grzybobrania: 10.00 – potwierdzenie rejestracji uczestników
indywidualnych i drużyn) 10.30 – wyjście do lasu.
 Godzina zakończenia grzybobrania: 12.30 – powrót z lasu, 12.30-13.00 ważenie grzybów.
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Art. 3
Warunki udziału i zgłoszenia
W Akcji wziąć mogą udział osoby pełnoletnie w kategorii Uczestnik Indywidualny (dalej: Uczestnik lub
drużyny w składzie do 4 osób (osoby niepełnoletnie mogą wejść w skład drużyny jedynie jeśli
minimum jedna osoba w drużynie będzie osobą pełnoletnią, będącą jednocześnie opiekunem) (dalej:
Drużyna).
Zapisów na zawody może dokonać jedynie osoba pełnoletnia. Zapisy odbywają się w dniach 9-15
września 2022 r. poprzez przesłanie podpisanej karty zgłoszenia udziału na adres:
goksir@gminalyse.pl lub dostarczenie bezpośrednio do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Łysych, ul. H. Sienkiewicza 46, 07-437 Łyse. Szczegółowych informacji udziela
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych pod numerem telefonu 29 7725047 od
poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.
Udział w Grzybobraniu jest bezpłatny.
W zawodach mogą wziąć udział Uczestnicy i Drużyny zgłoszeni poprzez formularz dostępny na
stronie internetowej www.gminalyse.pl lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Łysych, ul. H. Sienkiewicza 46, 07-437 Łyse.
W dniu Imprezy każdy Uczestnik i Drużyna powinni zgłosić się do w miejscowości Zalas – przy wiacie
rekreacyjnej, aby potwierdzić swoją obecność i odebrać numer startowy. Wydawanie numerków
rozpocznie się w dniu zawodów od godz. 10.00, a kończy o godzinie 10.30. Po godzinie 10.30 nie
będzie możliwe wydanie numeru startowego, a zatem i udziału w zawodach.
Nagradzaniu podlega:
 Najwięcej grzybów w kategorii Uczestnik i Drużyna - miejsca 1,2,3.
Grzyby muszą być pozbawione nieczystości: kolek, mchu i liści itp.
Warunkiem udziału w Akcji jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i wyrażenia zgody na
przetwarzanie podanych danych osobowych, w tym danych dziecka (również wizerunku) na

formularzu zgłoszeniowym, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia
udziału w Akcji.
Art. 4
Zasady przeprowadzenia Akcji
Start grzybobrania: 17.09.2022 r., godz. 10.30 (po uprzednim potwierdzeniu rejestracji i
zweryfikowaniu numerów telefonów).
Uczestnicy wyruszają do lasu z zachowaniem ostrożności, oceniając realnie własne możliwości lokalizacji
i orientacji w terenie. Zakończenie grzybobrania: 17.09.2022 r. godz. 12.30 (sprawdzenie listy,
weryfikacja czy wszyscy Uczestnicy i Drużyny powrócili z lasu w pełnym składzie). Brak obecności
uczestnika Akcji na placu przy wiacie w miejscowości Zalas po godzinie 12.30 powoduje dyskwalifikację.
W godz. 12.30 – 13.00 nastąpi ważenie grzybów.
Art. 5
Nagrody dla uczestników Akcji
1. Każdy uczestnik za zajęcie 1, 2, 3 miejsca w kategorii Uczestnik Indywidualny otrzymuje nagrody: kosz
piknikowy ze słodyczami oraz Dyplom.
2. Każdy uczestnik za zajęcie 1,2,3 miejsca w kategorii Drużyna otrzymuje nagrody: kosz piknikowy ze
słodyczami (jeden kosz dla jednej drużyny) oraz Dyplom.
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
przy czym wartość nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł brutto, co oznacza, że wartość nagród jest
zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.
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Art. 6
Postanowienia końcowe
Zgłoszenie uważa się za ważne po prawidłowym przesłaniu podpisanego formularza zgłoszenia na
adres: goksir@gminalyse.pl lub dostarczenia bezpośrednio do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Łysych, ul. H. Sienkiewicza 46, 07-437 Łyse.
Każdy zawodnik bierze udział w zawodach dobrowolnie.
Podczas zawodów Uczestnikom będą robione zdjęcia.
Z chwilą dokonania zgłoszenia Uczestnik Indywidualny oraz Drużyna udziela Organizatorowi oraz
Partnerom Organizatora zgody na nieodpłatne przetwarzanie i publikację swojego wizerunku, bez
ograniczenia czasowego, w materiałach informacyjnych i reklamowych dotyczących zawodów.
Uczestnik udziela w/w zgody nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie
utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnienie
jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, wprowadzenia do pamięci
komputera i sieci multimedialnej, zwielokrotnianie, publiczne wystawienie, wyświetlenie,
odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach
internetowych, plakatach, publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w zawodach.
Cofniecie powyższej zgodny skutkuje wykluczeniem z udziału w Akcji i zwrotem przyznanej nagrody.

