Regulamin „Wielkiego Grzybobrania” w Gminie Parchowo
I.

ZASADY OGÓLNE

1. Organizatorem imprezy plenerowej pn. „Wielkie Grzybobranie” w Gminie Parchowo jest
Gmina Parchowo, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie oraz Nadleśnictwo
Lipusz.
2. Grzybobranie odbywa się na terenie Nadleśnictwa Lipusz w leśnictwie Parchowo.
3. Każdy uczestnik powinien posiadać przy sobie: zegarek, koszyk, kalosze lub inne obuwie
terenowe oraz dowód osobisty.
4. Zebrane grzyby ocenia komisja powołana przez organizatorów.
5. Miejsce rozpoczęcia zawodów – parking przy leśniczówce Parchowo
6. Miejsce zakończenia zawodów – parking przy leśniczówce Parchowo
II.

TERMIN I CZAS ZAWODÓW

1. Zawody odbywają się w dniu 2.10.2022 r.
2. Otwarcie zawodów i start grzybobrania o godz. 9:00. Weryfikacja drużyn ok. 8:30.
3. Planowany czas trwania od 9:00 do 11:00.
4. Koniec grzybobrania do godziny 11:00 (do 11:15 wszyscy uczestnicy powinni zgłaszać
się w wyznaczonym przez Organizatorów miejscu).
5. Klasyfikacja grzybów oraz ważenie i mierzenie od godziny 11:15 do 12:00.
6. Wręczenie nagród planowane na godzinę 12:00.
7. Poczęstunek dla uczestników ok. godz. 12:30.

III.

ZASADY ZBIORU

1. Zawodnicy zbierają grzyby zdrowe wyłącznie z następujących gatunków: borowik
szlachetny, koźlarz, podgrzybek, pieprznik jadalny.
2. Obowiązuje używanie koszyków, bądź plastikowych wiaderek do zbiórki grzybów.
3. Obowiązuje używanie scyzoryków, nożyków bądź innych ostrych narzędzi, tak by nie
naruszyć grzybni.
4. Zakazuje się używania do zbiórki plastikowych torebek tzw. reklamówek oraz wyrywania
grzybów z podłoża bez użycia nożyka.
5. Osoby uczestniczące w grzybobraniu muszą wykazać się znajomością rozpoznawania
grzybów jadalnych.

6. Zabrania się zbierania innych grzybów jadalnych, znajdujących się pod ochroną oraz
niszczenia grzybów niejadalnych i trujących.
7. W lesie obowiązuje cisza. Hałas płoszy zwierzęta.

IV.

WARUNKI UCZESNICTWA

1. Do konkursu może przystąpić maksymalnie 20 zespołów (2 osobowych) na podstawie
karty zgłoszenia (decyduje kolejność zgłoszeń).
2. W składzie drużyny musi znajdować się przynajmniej jedna osoba pełnoletnia.
3. Udział w zawodach jest bezpłatny.
4. Zgłoszenia zawodników dokonuje się na załączonej do regulaminu karcie zgłoszeniowej.
5. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września (piątek) 2022 r. Kartę należy dostarczyć:
osobiście
do
Nadleśnictwa
Lipusz
lub
przesłać
na
adres
e-mail:
lipusz@gdansk.lasy.gov.pl albo wysłać pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo
Lipusz, ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz.
6. Decyduje data wpływu karty zgłoszeniowej, a nie stempla pocztowego.
7. Uczestnicy otrzymują od organizatorów identyfikatory podczas odprawy w dniu imprezy.
8. W przypadku nie przekroczenia maksymalnej liczby zespołów organizatorzy dopuszczają
możliwość uzupełnienia karty zgłoszeniowej w dniu „Wielkiego Grzybobrania” –
podczas weryfikacji drużyn.

V.

NAGRODY I KLASYFIKACJA

1. Najlepsze drużyny 1-3 pod względem wagi zebranych grzybów otrzymują bony
upominkowe o następującej wartości:
I miejsce – 200 złotych oraz zestaw gadżetów,
II miejsce – 150 złotych oraz zestaw gadżetów,
III miejsce – 120 złotych oraz zestaw gadżetów.
2. Dodatkowo wśród uczestników rozdysponowany zostanie pakiet gadżetów za zebranie
największego grzyba.

VI.

OCENA:

Grzyby po zbiorze powinny być oczyszczone. Ocenie podlegają tylko grzyby jadalne, zdrowe
i całe. Grzyby stare, spleśniałe, psujące się usuwa się z koszyków przed ważeniem.

VII.

KARY:

Drużyna podlega dyskwalifikacji:
1. Za przyniesienie w koszyku: grzyba chronionego, grzyba trującego.
2. Za każde działanie niezgodne z regulaminem, a w szczególności: przesypywanie grzybów
do koszyka innej drużyny, zabieranie grzybów z koszyka innej drużyny, nieprawidłowy
zbiór.
3. Wyrwanie grzyba z podłoża.
4. Wkładanie do koszyka grzybów z innego dnia.
5. Za przekroczenie zaplanowanego na grzybobranie czasu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków.
2. Każda drużyna powinna mieć ze sobą naładowany telefon komórkowy, którego numer
deklaruje w karcie zgłoszenia.
3. Zawody mogą być odwołane i przełożone na inny termin z powodu złych warunków
atmosferycznych bądź niewystarczającej liczby uczestników.
4. Każdy uczestnik zawodów otrzyma posiłek regeneracyjny, który planowany jest na
zakończenie Wielkiego Grzybobrania.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. W razie zmiany
regulaminu uczestnicy zostaną powiadomieni przed rozpoczęciem grzybobrania.

