Regulamin

Zielona Misja - SZYSZKA
1. Organizator
Fundacja Dzika Krew
KRS: 0000756857
NIP: 9662125366
tel.: 609-114-100

2. Termin i miejsce
1. Impreza pod nazwą „Zielona Misja – SZYSZKA” podzielona jest na 2 etapy:
a. Samodzielne poszukiwanie 4 skrytek ukrytych w Puszczy Knyszyńskiej (nie dalej niż 30km
od centrum Białegostoku) w dowolnym terminie, w dniach 16 listopada – 7 grudnia 2019.
b. Warsztaty prowadzone przez Nadleśnictwo Czarna Białostocka dnia 7 grudnia 2019
w godz. 11:00 – 15:00 na terenie siedziby Nadleśnictwa (ul. Marszałkowska 27,
16-020 Czarna Białostocka)
2. Udział w drugiej części imprezy uwarunkowany jest pomyślnym ukończeniem pierwszego
etapu.

3. Uczestnictwo
1. W imprezie mogą wziąć udział rodziny (co najmniej jedna osoba pełnoletnia), które spełniły
poniższe warunki:
a. osoba pełnoletnia, która:
i.
zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego treść,
ii.
podpisała oświadczenie (dnia 7 grudnia, przed rozpoczęciem warsztatów,
w imieniu swoim i dziecka znajdującego się pod opieką) dot.:
• udziału w warsztatach na własne ryzyko i odpowiedzialność,
• zgody na publikację zdjęć i filmów z warsztatów w mediach tradycyjnych
i elektronicznych,
• zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym
z organizacją warsztatów oraz publikacją relacji z nich.
iii.
dokonała odpowiedniej opłaty – przelewem na konto organizatora,
iv.
w dniu 16 listopada ma ukończone co najmniej 18 lat,
b. dziecko, które znajduje się pod stałą opieką osoby dorosłej, która poświadczyła pisemnie
ten fakt przed rozpoczęciem warsztatów.
2. Rejestracja i dokonana płatność są potwierdzeniem akceptacji regulaminu i wzięcia (przez
osobę dokonującą rejestracji) na siebie pełnej odpowiedzialności związanej z udziałem całego
zespołu w imprezie.

4. Rejestracja i opłata
1. Zgłoszenie udziału następuje poprzez stronę internetową
https://elektronicznezapisy.pl/event/4323/strona.html
2. Wysokość opłaty wynosi 15 zł za 1 osobę
3. Dane do przelewu: Fundacja Dzika Krew,
nr rachunku bankowego: 10 1140 2004 0000 3902 7902 2861
W tytule przelewu prosimy wpisać: „RM SZYSZKA”, imię i nazwisko rodzica
4. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach uczestnikom nie przysługuje zwrot wpłaconej
kwoty.
5. Miejsce na liście uczestników gwarantuje rejestracja i dokonanie opłaty, przy czym decydująca
jest data wniesienia opłaty.

5. Świadczenia organizatora
Organizator zapewnia uczestnikom:
a. Na 1 etapie: elektroniczną mapę startową
b. Na 2 etapie:
• warsztaty dot. zasad funkcjonowania wyłuszczarni szyszek prowadzone przez
Nadleśnictwo Czarna Białostocka (ok 1,5h),
• miejsce i materiały niezbędne do samodzielnego wykonania stroików świątecznych
(ok 1,5h),
• ognisko z kiełbaskami oraz gorącą herbatę (ok 1h)

6. Szczegółowe zasady uczestnictwa w imprezie
1. Etap 1:
a. Udział w 1 etapie polega na samodzielnym odnalezieniu 4 skrytek ukrytych w Puszczy
Knyszyńskiej, w dowolnym terminie, w dniach 16 listopada – 7 grudnia 2019.
b. Pierwsza skrytka zaznaczona jest na mapie startowej, którą uczestnicy otrzymają
15 listopada o godz. 19:00 drogą elektroniczną na adres email podany podczas rejestracji.
c. Poznanie lokalizacji kolejnej skrytki możliwe jest po otwarciu skrytki pierwszej itd.
d. W skrytce 4 umieszczone są bilety na 2 etap imprezy.
2. Etap 2: każdy zespół powinien posiadać przy sobie:
a. telefon komórkowy z zapisanym numerem telefonu organizatora (609-114-100),
b. spray przeciw owadom,
c. własne kubki do herbaty.
3. Na obu etapach imprezy uczestnicy mają obowiązek stosowania się do przepisów prawa oraz
poleceń osoby prowadzącej zajęcia.

7. Rezygnacja z uczestnictwa w trakcie imprezy, wypadki
1. W przypadku chęci lub konieczności rezygnacji z udziału w imprezie, 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.

8. Postanowienia końcowe
1. Impreza odbędzie 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 organizacji imprezy 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 imprezy.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników oraz osób trzecich.
7. W przypadku stwierdzenia przez uczestnika sytuacji podczas imprezy, która może stanowić
zagrożenie dla innych uczestników, zobowiązany jest on do niezwłocznego powiadomienia
o tym fakcie organizatora .
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

