Regulamin

Traperska Sobota
A. Organizatorzy
Fundacja Dzika Krew
KRS: 0000756857
NIP: 9662125366
tel.: 609-114-100

Leśne Rzemiosło
www.lesnerzemioslo.com

B. Termin i miejsce
1. Zajęcia pod nazwą „Traperska Sobota” odbędą się:
a. 19.10.2019 – „Budowa obozowiska”
b. 23.11.2019 – „Uzdatnianie wody i rybołówstwo”
c. 14.12.2019 – „Sztuka niecenia ognia”
d. 18.01.2020 – „Kuchnia obozowa”
e. 22.02.2020 – „Terenoznawstwo i tropienie”
każdorazowo w godzinach 11:00 – 15:00.
2. Miejsce zajęć będzie zlokalizowane na terenie Puszczy Knyszyńskiej ok. 30km od Białegostoku.
Dokładna lokalizacja zostanie podana uczestnikom nie później niż 5 dni roboczych przed
rozpoczęciem zajęć w formie mapy dojazdu.

C. Uczestnictwo
W zajęciach mogą wziąć udział rodziny (1 rodzic + 1 dziecko), które spełniły poniższe warunki:
1. osoba pełnoletnia, która:
a. zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego treść,
b. podpisała oświadczenie (w dniu zajęć przed ich rozpoczęciem, w imieniu swoim
i dziecka znajdującego się pod opieką) dot.:
i. udziału w zajęciach na własne ryzyko i odpowiedzialność,
ii. zgody na publikację zdjęć i filmów z zajęć w mediach tradycyjnych
i elektronicznych,
iii. zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym
z organizacją zajęć oraz publikacją relacji z niej.
c. dokonała odpowiedniej opłaty– przelewem na konto organizatora
d. w dniu odbywania się zajęć ma ukończone co najmniej 18 lat,
2. dziecko w wieku od 5 lat, które znajduje się pod stałą opieką osoby dorosłej, która
poświadczyła pisemnie ten fakt przed startem.

D. Rejestracja i opłata
1. Zgłoszenie udziału w wybranych zajęciach następuje poprzez stronę internetową
https://elektronicznezapisy.pl/event/4231/
https://elektronicznezapisy.pl/event/4232/

2.
3.

4.
5.

https://elektronicznezapisy.pl/event/4233/
https://elektronicznezapisy.pl/event/4234/
https://elektronicznezapisy.pl/event/4235/
Wysokość opłaty za udział rodzica z dzieckiem w jednych zajęciach wynosi 50 zł.
Dane do przelewu:
Fundacja Dzika Krew
Nr rachunku bankowego: 10 1140 2004 0000 3902 7902 2861
W tytule przelewu prosimy wpisać: „TS”, data zajęć, imię i nazwisko rodzica
W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach uczestnikom nie przysługuje zwrot wpłaconej
kwoty.
Miejsce na liście uczestników gwarantuje rejestracja i dokonanie opłaty, przy czym decydująca jest
data wniesienia opłaty.

E. Świadczenia organizatora
Organizator zapewnia uczestnikom:
a. prowadzenie zajęć przez zawodowego trapera, przewodnika oraz instruktora sztuki
leśnego obozowania – Tomasza Paterskiego (www.lesnerzemioslo.com),
b. ognisko z kiełbaskami oraz herbatę na zakończenie zajęć.

F. Szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach
1. Każdy zespół powinien zabrać ze sobą na zajęcia:
a. 19.10.2019 („Budowa obozowiska”):
• 15m sznurka,
• poncho/pałatka/plandeka budowlana 1,5m x 2m – dla chętnych,
• mały toporek lub mała piła ręczna,
• nóż,
• 2 kubki do herbaty.
b. 23.11.2019 ( „Uzdatnianie wody i rybołówstwo”):
• nóż,
• 15m sznurka,
• menażka/metalowy bidon bez plastikowych elementów,
• butelka 1,5 l,
• kawałek bawełnianej szmatki 20cm x 20cm,
• 2 kubki do herbaty.
c. 14.12.2019 („Sztuka niecenia ognia”):
• reklamówkę wiechci suchych traw/trzcin,
• kawałki kory brzozowej,
• krzesiwo syntetyczne – dla chętnych,
• nóż,
• 2 kubki do herbaty.
d. 18.01.2020 („Kuchnia obozowa”):
• nóż,
• mały toporek lub mała piła ręczna,
• 2 kubki do herbaty,
• menażka,

• składniki odżywcze:
• 3 kubki mąki pszennej, sól, paczka rodzynek, proszek do pieczenia,
• dwa kawałki karkówki (może być marynowana), pieprz, sól, inne
przyprawy, 50ml oleju,
• biała fasola w puszce, 2 ziemniaki, cebulka, pieprz, sól, inne przyprawy,
przecier pomidorowy
e. 22.02.2020 („Terenoznawstwo i tropienie”)
• kompas,
• nóż,
• 2 kubki do herbaty.
f. Niezależnie od tematyki zajęć:
• telefon komórkowy z zapisanym numerem telefonu organizatora,
• odzież na różne warunki pogodowe,
• spray przeciw owadom.
2. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do przepisów prawa oraz poleceń osoby prowadzącej
zajęcia.

G. Rezygnacja z uczestnictwa w trakcie imprezy, wypadki
1. W przypadku chęci lub konieczności rezygnacji z udziału w zajęciach, niezależnie od powodu
takiej sytuacji, dorosły uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie
organizatora.
2. Organizator nie zapewnia uczestnikom m.in:
a. transportu,
b. pomocy lekarskiej w razie kontuzji lub wypadku.

H. Postanowienia końcowe
1. Zajęcia odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy w przypadku zaistnienia
okoliczności od niego niezależnych, w tym - zagrażających, w jego ocenie, życiu lub zdrowiu
uczestników.
3. Uczestnicy, którzy nie zgłoszą się w miejscu prowadzenia zajęć w terminie przewidzianym
w regulaminie, tracą prawo do opłaty i świadczeń organizatora.
4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia.
5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz
przepisów prawa podczas zajęć.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników oraz osób trzecich.
7. W przypadku stwierdzenia przez uczestnika sytuacji podczas zajęć, która może stanowić
zagrożenie dla innych uczestników, zobowiązany jest on do niezwłocznego powiadomienia o tym
fakcie organizatora .
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

