
REGULAMIN 

VIII WIELKIEGO GRZYBOBRANIA 

„WISOWA 2018” 

 

 

1. TEREN ZAWODÓW 

 

•    organizator może podjąć decyzję o dowolnym poruszaniu się uczestników grzybobrania 

 

•    miejsce startu - SP nr 3 w Jodłowej 

 

•    miejscem zakończenia zawodów -  SP nr 3 w Jodłowej 

 

2. ORGANIZATORZY 

 

•    Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej 

•    Sołectwo Jodłowa – Wisowa 

 

 

3.  TERMIN I CZAS ZAWODÓW  

 

•    zawody odbywają się w dniu 22.09.2018 r. 

•    otwarcie zawodów i start grzybobrania około godz. 9:00. Weryfikacja drużyn 8.30. 

•    planowany czas trwania od 9:00 do 11:30  

•    koniec grzybobrania do godziny 11.30 (od godz. 11.00 do 11.30 wszyscy uczestnicy 

powinni zgłosić się w wyznaczonym przez Organizatorów miejscu) 

•    poczęstunek dla uczestników o godz. 11:30 

•    klasyfikacja grzybów oraz ważenie i mierzenie od godziny 11.30 do 12.30 

•    wręczenie nagród planowane na godzinę 13.00 

 

4. ZASADY ZBIERANIA  

 

Zostaną określone przed startem podczas odprawy drużyn. 

 

5. OBOWIĄZUJĄ ZASADY:  

 

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

 

•    obowiązuje używanie koszyków, bądź plastikowych wiaderek do zbiórki grzybów 

 

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

grzybni 

 

•    zakazuje się używania do zbiórki plastikowych torebek tzw. reklamówek oraz wyrywania 

grzybów bez użycia  nożyka 

 

 

7.  ZGŁOSZENIA 

 

•    Do konkursu może przystąpić maksymalnie 20 zespołów (2 osobowych) na podstawie 

karty zgłoszenia. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

•  udział w zawodach jest bezpłatny 

 



•    zgłoszenia zawodników dokonuje się na załączonej do regulaminu karcie zgłoszeniowej. 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 19 września 2018 r. Kartę należy dostarczyć: osobiście do 

GCKiCz w Jodłowej lub przesłać na adres e-mail: gckicz@interia.pl albo wysłać pocztą 

tradycyjną na adres: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej, 39-225 Jodłowa 

(decyduje data wpływu) 

 

8. OCENA 

 

Ocenie podlegają tylko grzyby zdrowe i całe. Grzyby stare, spleśniałe, psujące się usuwane 

się z koszyków przed ważeniem. Grzyby po zbiorze powinny być oczyszczone. 

  

 

9. NAGRODY I KLASYFIKACJA 

 

Najlepsze drużyny otrzymują nagrody rzeczowe, których ilość zostanie podana przed 

rozpoczęciem grzybobrania.  

 

Klasyfikacja: 

– najwięcej grzybów (waga); 

– największy grzyb. 

 

10. KARY 

 

Drużyna podlega dyskwalifikacji: 

- za przyniesienie w koszyku: grzyba chronionego, grzyba trującego, 

- za każde działanie niezgodne z regulaminem, a w szczególności: przesypywanie grzybów do 

koszyka innej drużyny, zabieranie grzybów z koszyka innej drużyny, nieprawidłowy zbiór – 

wyrwanie grzyba z podłoża,   

- wkładanie do koszyka grzybów z innego dnia,  

- za przekroczenie czasu. 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

• każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi  

odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków 

 

•  każda drużyna powinna mieć ze sobą telefon komórkowy, którego numer deklaruje                 

w karcie zgłoszenia 

 

•    zawody mogą być odwołane i przełożone na inny termin z powodu złych warunków 

atmosferycznych 

 

•    każdy uczestnik zawodów otrzyma posiłek regeneracyjny 

 

•    organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. W razie zmiany 

regulaminu uczestnicy zostaną powiadomieni przed rozpoczęciem grzybobrania. 

 

 

 

 

 

mailto:gckicz@interia.pl


Karta zgłoszenia  
VIII WIELKIEGO GRZYBOBRANIA 

„WISOWA 2018” 

1. Imiona i nazwiska zawodników, podpis czytelny: 

..……………………………………………………………..…………………… 

..……………………………………………………………..…………………… 

2. Adres zamieszkania kapitana drużyny i telefon kontaktowy 

..……………………………………………………………..…………………… 

3. Drużyna w konkursie przyjmuje nazwę 

…………………………..……………... 

W imieniu członków drużyny oświadczam, że znamy i akceptujemy treść 

regulaminu – podpis kapitana drużyny ………………………………………….. 

Drużyna otrzymuje nr …………. /wypełnia Organizator/ 

 

Karta zgłoszenia  
VIII WIELKIEGO GRZYBOBRANIA 

„WISOWA 2018” 

1. Imiona i nazwiska zawodników, podpis czytelny: 

..……………………………………………………………..…………………… 

..……………………………………………………………..…………………… 

2. Adres zamieszkania kapitana drużyny i telefon kontaktowy 

..……………………………………………………………..…………………… 

3. Drużyna w konkursie przyjmuje nazwę 

…………………………..……………... 

W imieniu członków drużyny oświadczam, że znamy i akceptujemy treść 

regulaminu – podpis kapitana drużyny ………………………………………….. 

Drużyna otrzymuje nr …………. /wypełnia Organizator/ 

 

 


