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NASZE SPRAWY
PoSIEdZENIE RAdY KRAjoWEj 

ZLP W RP

W dniach 19-20 grudnia 2014 r. w Sękocinie odbyło 
się posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Pol-
skich w Rzeczypospolitej Polskiej. Rada obradowała nad 
sprawami płacowymi, mieszkaniowymi oraz nad sprawa-
mi organizacyjnymi Związku i budżetem na 2015 r. 

Podjęte  zostały  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia 
planu budżetu na 2015  r. oraz ustalenia  terminu  i miej-
sca Zjazdu Sprawozdawczego w 2015 roku. Uzgodniono 
plan pracy Rady Krajowej na przyszły rok.

Zjazd  Sprawozdawczy  odbędzie  się  w  dn.  26–27 
marca 2015 r. w Sękocinie. 

Głównym punktem obrad była polityka mieszkanio-
wa w tym naliczanie czynszów. 

Przewodniczący  poinformował  o  stanowisku  ZLP 
w RP w sprawie polityki mieszkaniowej,  jakie zostało 
skierowane do Ministra Środowiska oraz  o  propozycji 
Ministra  Środowiska  spotkania  się  w  celu  omówienia 
poruszonych w piśmie problemów.

Termin  spotkania  zostanie  ustalony  na  początku 
stycznia 2015 r.

W czasie narady wręczono Koledze Stefanowi Krejme-
rowi upominki i  kwiaty, w podziękowaniu za długoletnią 
pracę w Radzie Krajowej ZLP w RP oraz przedstawiono 
nowego członka Rady Krajowej z Regionu Radomskiego, 
Kol. Adama Podsiadło z Nadleśnictwa Marcule. 

Od lewej: Jerzy Miliszewski – wiceprzewodniczący, Bronisław Sasin 
– przewodniczący, Krzysztof Górski – wiceprzewodniczący, Zbigniew 
Czeryba – wiceprzewodniczący

Przedstawiciele Regionu Radomskiego ZLP w RP, od lewej: Adam 
Podsiadło, Leszek Jaszczyk, Stefan Krejmer
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Rozpatrzono  również  skargi  jakie  napłynęły  do 
Związku i podjęto uchwały o przyznaniu zapomóg dla 
5 członków Związku, z różnych regionów ZLP w RP.   
O  przygotowaniach  do  Rajdu  w  2015  r.  poinformo-
wał Jerzy Derlicki, który zapewnił RK o zakończeniu 
prac związanych z uzgodnieniem poszczególnych tras. 
Wkrótce  zostaną  ogłoszone  na  stronie  internetowej 
warunki  i opisy  tras  rajdowych. Rajd odbędzie się na 
terenie RDLP w Warszawie w  dniach  18-20  czerwca 
2015 r.

O przygotowaniach do organizacji Turnieju Szacho-
wego w 2015 r. poinformował przewodniczący – zawo-
dy  odbędą  się w Nagórzycach w  dniach  26-28  lutego 
2015 r.

W porze obiadowej odbyło się spotkanie opłatkowe, 
w którym uczestniczył Zastępca Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych ds. Ekonomicznych Krzysztof Ja-
neczko oraz Zastępca Dyrektora IBL prof. dr. hab. Jacek 
Hilszczański.

Przewodniczący  Bronisław  Sasin  oraz  Zastępca 
Dyrektora Generalnego LP Krzysztof  Janeczko złożyli 
wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia oraz Nowego Roku, a następnie ksiądz 
kanonik  Wiktor  Ojrzyński,  kapelan  leśników  RDLP 
w  Warszawie,  po  krótkiej  modlitwie,  pobłogosławił 
opłatek i zgromadzonych na spotkaniu opłatkowym. Po 
oficjalnej części spotkania wszyscy przełamali się opłat-
kiem i złożyli sobie świąteczno-noworoczne życzenia.
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Po  spotkaniu  opłatkowym  odbyła  się  dalsza  część 
posiedzenia Rady Krajowej z udziałem Zastępcy DGLP 
Krzysztofem Janeczko. Dyrektor przedstawił krótką in-
formację o  bieżącej sytuacji finansowej LP oraz o  pla-
nach na 2015 r., w tym w zakresie zatrudnienia i płac.

Członkowie  RK  skierowali  pytania  do  Dyrekto-
ra  m.in.  w  zakresie  udziału  przedstawicieli  związków 
w podziale nagród, sugerując rozwiązania podobne jak 
np.  w  samorządach,  gdzie  wysokość  poszczególnych 
nagród  jest udostępniana samorządom, ale pod warun-
kiem zachowania zasad o ochronie danych osobowych. 
Stawiano również pytania w zakresie poziomu wyniku 
finansowego  w  2014  r.  i  jego  zagospodarowania  oraz 
o  przedstawienie  realizacji  kierunków  wydatkowania 
zysku w 2015 r. 

W dalszej części posiedzenia Rady Krajowej, odby-
wającego się do późnych godzin wieczornych, omawia-
no sprawy organizacyjne Związku, w tym przedstawiono 
i przedyskutowano list otwarty Henryka Chabowskiego, 
który  wpłynął  do  Rady  Krajowej.  Wnioski  związane 
z  listem otwartym zostaną wypracowane po  spotkaniu 
z Radą Okręgu Białostockiego ZLP w RP. 

Bronisław Sasin
Foto: Janina Sobczak

MIĘdZYNARodoWE  
XXIII SZACHoWE MISTRZoSTWA 

PoLSKI LEŚNIKÓW
Warszawa 28 .12.2014 r.

Wszyscy pracownicy
Lasów Państwowych

Uprzejmie  informuję,  że XXIII Szachowe Mistrzo-
stwa  Polski  Leśników  o  Puchar  Przewodniczącego 
Związku  Leśników  Polskich  w  Rzeczypospolitej  Pol-
skiej odbędą się  w dniach 25 – 28 lutego 2015 roku na 
terenie Nadleśnictwa Smardzewice ( RDLP Łódź).

Współorganizatorem zawodów jest RDLP Łódź 
i Nadleśnictwo Smardzewice. 

Honorowy Patronat nad XXIII Szachowymi Mi-
strzostwami objął Dyrektor Generalny LP.

Mistrzostwa  rozegrane zostaną systemem szwajcar-
skim z klasyfikacją indywidualną i drużynową.

Koszt uczestnictwa wynosi 580,00 zł (pięćset osiem-
dziesiąt złotych) od jednego zawodnika, w tym koszt za-
kwaterowania i wyżywienia. 

W  przypadku  przyjazdu  do  Ośrodka  w  dniu 
26.02.2014  r.  koszt  uczestnictwa będzie  pomniejszony 
o  100  zł,  dlatego w  zgłoszeniu  uczestnicy  proszeni  są 
o  zaznaczenie  czasu przyjazdu  i  uwzględnienie mniej-
szego kosztu za uczestnictwo. 

Liczba miejsc jest ograniczona do 60 osób. Decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

Zgłoszenie zawodnika dokonuje jednostka za-
trudniająca do 5 lutego 2015 r., deklarując pokrycie 
kosztów uczestnictwa w zawodach. 

Jednostki  delegujące  zawodników  zostaną  obciążo-
ne przez Leśny Ośrodek Szkoleniowy „Nagórzyce” na 
podstawie faktury. 

Zgłoszenia natomiast indywidualne i wpłaty, poza 
skierowaniami z jednostek, należy przesyłać w nie-
przekraczalnym terminie do 5 lutego 2015 roku.

Zgłoszenia pocztą elektroniczną lub pisemne na 
adres:

– Związek Leśników Polskich 
w Rzeczypospolitej Polskiej
02-124 Warszawa, ul. Grójecka 127 
tel. 22 5898 380 lub kom. 605 686 002
– e-mail: zlpwrp@zwiazek.lesnikow.polskich.pl
Nr konta bankowego: 
29 1160 2202 0000 0000 2685 7157
W załączeniu:
Regulamin i program XXIII  
Szachowych Mistrzostw Polski Leśników. 

Przewodniczący 
Bronisław Sasin
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MIĘdZYNARodoWE 
XXIII SZACHoWE 

MISTRZoSTWA PoLSKI LEŚNIKÓW

o Puchar Przewodniczącego 
Związku Leśników Polskich 
w Rzeczypospolitej Polskiej

1. Termin i miejsce:
•	 25 – 28 lutego 2015 roku,
Leśny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy. 
„Nagórzyce” – Nadleśnictwa Smardzewice
Leśny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 
„Nagórzyce”
97-213 Smardzewice
tel./fax (044) 725-73-20, fax. 725-73-21
www.lasy.com.pl/losw
e-mail: los.nagorzyce@lodz.lasy.gov.pl
adres: Swolszewice Małe, ul. Leśna 1
GPS: 51°28’19.4”N 19°59’09.7”E
51.472069, 19.986023

2. Organizatorzy:
•	 	Związek Leśników Polskich w RP 
  – http://www.zwiazek.lesnikow.polskich.pl
•	 RDLP Łódź – http://www.lodz.lasy.gov.pl
•	 	Nadleśnictwo Smardzewice 
  – http://www.smardzewice.lasy.gov.pl
3.  Kontakt:
•	 	Kierownik turnieju – Paweł Kania, tel. 606 796 465 
•	 	Sprawy organizacyjne i zgłoszenia: 
  Hanna Krych, tel. 22 5898 100, kom. 693 843 611 
  zlpwrp@zwiazek.lesnikow.polskich.pl

4.  Uczestnicy:
•	 	Do udziału w Mistrzostwach uprawnieni są pracow-

nicy:
	 ◦	PGL Lasy Państwowe
	 ◦	Parków Narodowych
	 ◦	Instytutu Badawczego Leśnictwa
	 ◦	Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
	 ◦		pracownicy  naukowi  i  studenci  wydziałów  le-

śnych wyższych uczelni
	 ◦	nauczyciele i uczniowie szkół leśnych
	 ◦		pracownicy  ZUL-i  aktualnie  współpracujący 

z jednostkami PGL LP posiadający wykształcenie 
leśne

	 ◦	emeryci i renciści PGL LP
	 ◦		delegacje zagraniczne, których członkowie są le-

śnikami  lub  pracownikami  naukowymi  wydzia-
łów leśnych.

•	 	Turniej  Szachów  Błyskawicznych  ma  charakter 
otwarty.

5.   Zapisy do XXIII Mistrzostw Polski Leśników po-
przez ZLP w RP:

•	 do 5 lutego 2015 roku,
•	 	zgłoszenia dokonuje jednostka zatrudniająca za-

wodników lub osobiście zawodnicy, startujący na 
własny koszt,

•	 	zgłoszenia  pisemnie  pocztą,  bądź  pocztą  elektro-
niczną,

•	 	adres: Związek Leśników Polskich w Rzeczypospo-
litej Polskiej, 

•	 	ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, tel. 22 5898 380  
  e-mail: zlpwrp@zwiazek.lesnikow.polskich.pl
•	 	koszt  uczestnictwa  580  zł,  w  przypadku  przyjazdu 

w dniu 26 lutego 2015 roku – 480 zł, jednostki dele-
gujące zawodników zostaną obciążone przez Leśny 
Ośrodek  Szkoleniowy  „Nagórzyce”  na  podstawie 
faktury,

•	 	zawodnicy zgłaszający się bez skierowania zakładu 
pracy dokonują wpłaty do 5.02. 2015 r. na nr konta 
bankowego: 29 1160 2202 0000 0000 2685 7157,

•	 	liczba miejsc jest ograniczona – do 60 osób, decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

6.  System rozgrywek – regulamin:
•	 Wszyscy zawodnicy grają w jednej grupie.
•	 	Mistrzostwa  zostaną  przeprowadzone  systemem 

szwajcarskim na dystansie 11 rund.
•	 	Tempo gry 30 minut gry na partię dla zawodnika.
•	 	Przeprowadzona  zostanie  klasyfikacja  drużynowa. 

Drużyna składa się z 2 lub 3  zawodników. 
•	 	Składy  drużyn  przyjmowane  są w  trakcie  odprawy 

technicznej.  W końcowej klasyfikacji drużyny liczy 
się punktacja  2  zawodników  z  największą    liczbą 
punktów. Ostateczna weryfikacja składu drużyn na-
stąpi przed rozpoczęciem  drugiej rundy.

•	 	W przypadku równej liczby punktów obowiązuje na-
stępująca punktacja pomocnicza:

	 ◦	średni Bucholz,
	 ◦	Bucholz,
	 ◦	progres,
	 ◦	większa liczba zwycięstw,
	 ◦	wynik bezpośredni,
	 ◦	losowanie.
•	 	W klasyfikacji drużynowej w przypadku równej licz-

by  punktów  decyduje  wyższe    miejsce  zawodnika 
w klasyfikacji indywidualnej.

•	 	Odprawa techniczna 26 lutego 2015 roku o godzinie 
8:45.

•	 	W  turnieju  obowiązują  przepisy  gry  FIDE dla  sza-
chów szybkich. W sprawach nieuregulowanych w ni-
niejszym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu 
Szachowego P Z  Szach. W sprawach spornych decy-
zję podejmuje sędzia główny.
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•	 	W przypadku rażąco niewłaściwego zachowania na 
sali gier sędziemu głównemu przysługuje prawo sto-
sowania wszystkich środków dyscyplinujących.

•	 	Na  sali  gier  obowiązuje  zakaz  palenia,  spożywania 
napojów i posiłków oraz  korzystania z telefonów ko-
mórkowych.

•	 	Regeneracja sił  i gry towarzyskie odbędą się w sali 
klubowej.

7.  Program Mistrzostw:

25 lutego (środa)
•	 od godz. 15:00 przyjazd zawodników
•	 godz. 18:00-22:00 kolacja

GODZ 20:00 OTWARTY TURNIEJ SZACHÓW 
BŁYSKAWICZNYCH
Puchary  i  dyplomy  będą wręczane  podczas  ceremonii 
zakończenia Mistrzostw Polski Leśników.

26 lutego (czwartek)
•	 godz. 7:45-8:30 – śniadanie
•	 godz. 8:45-9:00 – odprawa techniczna
•	 	godz. 9:00-9:15 – oficjalne otwarcie Mistrzostw Pol-

ski Leśników
•	 godz. 9:30-10:30 – I runda
•	 godz. 10:45-11:45 – II runda
•	 godz. 12:00-13:00 – III runda
•	 godz. 13:15-14:15 – obiad
•	 godz. 14:30-15:30 – IV runda
•	 godz. 15:45-16:45 – V runda
•	 godz. 17:00-18:00 – VI runda
•	 godz. 18:15-19:15 – VII runda
•	 godz. 19.30 – kolacja

27 lutego (piątek)
godz.7:00 – śniadanie
godz. 7:45-8:45 – VIII runda
•	 godz. 9:00-10:00 – IX runda
•	 godz. 10:15-11:15 – X runda
•	 godz. 11:30-12:30 – XI runda
•	 godz. 12:45-13:45 – obiad
•	 godz. 14:00-18:00 – wycieczka
•	 godz. 19:00 – uroczysta kolacja

28 lutego (sobota)
•	 godz. 8:15-9:00 – śniadanie
•	 	godz. 9:30-10:15 – uroczysta ceremonia zakończenia 

Mistrzostw Polski Leśników
•	 godz. 10:30 – wyjazd uczestników.

Organizatorzy

XXVII RAjd LEŚNIKA 2015  
– „WARSZAWA dA SIĘ LUBIĆ”

W dniach 18-20 czerwca 2015 roku 
RdLP w Warszawie 

REGULAMIN RAjdU

Koleżanki i Koledzy Leśnicy,
w imieniu organizatorów zapraszamy do udziału  
w XXVII Ogólnopolskim Rajdzie Leśników 

organizowanym w dniach od 18 do 20 czerwca 2015 roku 
na terenie RDLP w Warszawie

Organizatorami Rajdu są:
Związek Leśników Polskich w RP;
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie;
Związek Leśników Polskich Regionu Warszawskiego.

I. Zespół Organizacyjny Rajdu

1. Robert Jaśkiewicz – RDLP w  Warszawie 
  – Przewodniczący
2. Agata Gazdowska – RDLP w Warszawie
  – Komandor Rajdu 
3. Jerzy Derlicki – Nadleśnictwo Łochów
  – Z-ca Komandora Rajdu
4. Zbigniew Kamiński – RDLP w Warszawie
  – Rzecznik Prasowy Rajdu
5. Maciej Pawłowski – RDLP w Warszawie
  – Sekretarz Rajdu
6. Anna Kaczorek – RDLP w Warszawie
  – Skarbnik Rajdu
7. Jacek Sagan – RDLP w Warszawie
  – Członek Zespołu
8. Zbigniew Barejko – Nadleśnictwo Celestynów
  – Członek Zespołu
9. Waldemar Woźniak – Nadleśnictwo Siedlce
  – Członek Zespołu
10. Andrzej Olszewski – Nadleśnictwo Siedlce
  – Członek Zespołu.

Koordynatorami poszczególnych Baz Rajdu są:
1. Zbigniew Barejko – Nadleśnictwo Celestynów
2.  Ewa Konfederak-Majsterkiewicz – Nadleśnictwo 

Chojnów
3. Krzysztof Mirecki – Nadleśnictwo Drewnica
4. Lucyna Błędowska – Nadleśnictwo Garwolin
5. Dorota Rybkowska – Nadleśnictwo Jabłonna
6. Arkadiusz Pluta – Nadleśnictwo Jabłonna
7. Bogdan Wyszyński – Nadleśnictwo Łochów
8. Katarzyna Skwarek – Nadleśnictwo Łuków
9. Ewelina Najdyhor – Nadleśnictwo Łuków
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10.  Aganieszka Kaczan-Delegacz – Nadleśnictwo 
Mińsk

11. Mirosław Miszczyk – Nadleśnictwo Mińsk
12. Andrzej Olszewski – Nadleśnictwo Siedlce
13. Piotr Tomasiak – Nadleśnictwo Sokołów
14.  Waldemar Wańczyk – Nadleśnictwo Ostrów 

Mazowiecka
15.  Piotr Uścian-Szaciłowski – Nadleśnictwo Ostrów 

Mazowiecka
16. Szymon Różański – Nadleśnictwo Płońsk
17. Aneta Szarlik-Fac – Nadleśnictwo Płońsk
18. Piotr Borowski – Nadleśnictwo Płońsk
19. Waldemar Szczypiński – Nadleśnictwo Pułtusk
20. Elzbieta Gierek – Nadleśnictwo Pułtusk
21. Karolina Gizińska – Nadleśnictwo Wyszków

II. Celem Rajdu jest: 

–	 Integracja leśników z całej Polski, 
–	 	Poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych 

oraz historycznych Mazowsza, 
–	 	Promocja leśnictwa i działalności leśników wśród 

lokalnych społeczności.

III. Terminarz Rajdu: 

XXVII  Ogólnopolski  Rajd  Leśnika  ,,Warszawa  da 
się lubić” zaplanowany został w dniach 18–20 czerwca 
2015 r. Zakwaterowanie przewidziano w 15 bazach roz-
mieszczonych na terenie RDLP w Warszawie. Przyjazd 
oraz  zakwaterowanie w  każdej  z  baz  rajdowych  prze-
widziano na 17 czerwca 2015 r. od godz. 16.00 (nocleg 
w cenie tras).

Rajdowanie rozpocznie się 18 czerwca rano po śnia-
daniu – zgodnie z programem każdej z tras, który każ-
dy z uczestników otrzyma po zakwaterowaniu w bazie. 
Ogólny opis programu poszczególnych tras znajduje się 
w załącznikach do niniejszego regulaminu. 

Pobyt  w  każdej  z  baz  zakończy  się  śniadaniem  
20 czerwca 2015 r. Po czym każdy z uczestników wyje-
dzie do miejsca zakończenia Rajdu, które odbędzie się 
na  Stadionie Miejskim w Mrozach własnym  transpor-
tem. Rozpoczęcie imprezy kończącej Rajd przewidziano 
na godz. 13:00 w Kościele Świętej Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus w Mrozach, gdzie zostanie odprawiona Msza 
Święta  w  intencji  wszystkich  uczestników  Rajdu.  Po 
Mszy uczestnicy przejdą na Stadion Miejski w Mrozach 
gdzie  odbędą  się  pozostałe  punkty  programu  imprezy. 
Zakończenie przewidziano na godz. 24.00. 

IV.  Warunki uczestnictwa w XXVII Rajdzie Leśnika 
,,Warszawa da się lubić’’ 

W Rajdzie mogą brać udział  pracownicy  i  emeryci 
jednostek  organizacyjnych  Lasów  Państwowych,  Biur 
Urządzania Lasu, Parków Narodowych oraz Krajobra-
zowych, członkowie organizacji związkowych zrzesza-
jących leśników, studenci i pracownicy uczelni leśnych, 
w tym Leśnych Zakładów Doświadczalnych, uczniowie 
i pracownicy szkół leśnych (uczniowie za zgodą władz 
szkolnych i pod opieką wychowawców lub osób doro-
słych), pracownicy zakładów usług leśnych oraz rodziny 
ww.

Uczestnicy  zgłaszają  się  w  ramach  drużyn  repre-
zentujących  poszczególne  jednostki,  które  ponoszą 
pełną  odpowiedzialność  za  dobór  osobowy,  stan  zdro-
wia uczestników i ubezpieczenie NNW drużyny. Każdą 
z drużyn reprezentuje Kierownik drużyny, który odpo-
wiada za zachowanie i bezpieczeństwo oraz wyposaże-
nie turystyczne swojej drużyny rajdowej.

Każdy uczestnik powinien posiadać dowód osobisty 
oraz ważne ubezpieczenie zdrowotne. 

Każda  drużyna  rajdowa  powinna  być  wyposażo-
na w  dobrze  zaopatrzoną  apteczkę,  a  każdy  uczestnik 
w odpowiednie obuwie oraz niezbędne wyposażenie tu-
rystyczne. 

Organizatorzy Rajdu nie biorą odpowiedzialności za 
wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu, zarówno wo-
bec uczestników jak i osób trzecich.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rze-
czy zagubione podczas imprezy, pojazdy pozostawione 
na parkingach  (z wyjątkiem miejsc posiadających par-
kingi strzeżone)  i za szkody wyrządzone przez uczest-
ników. 

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za osoby 
i drużyny poruszające się poza trasami Rajdu. 

Za szkodę spowodowaną podczas Rajdu odpowiada 
sprawca tej szkody. 

Wszyscy  uczestnicy  Rajdu  powinni  bezwzględ-
nie  przestrzegać  regulaminu  Rajdu  oraz  regulaminów 
ośrodków pobytu. W przypadku drastycznego narusze-
nia Regulaminu Rajdu, organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo wykluczenia z imprezy poszczególnych uczestni-
ków lub całej drużyny. 

Organizatorzy mają obowiązek wykluczyć każdego 
uczestnika w przypadku stwierdzenia przez lekarza nie-
zdolności do kontynuowania Rajdu.

Uczestnicy Rajdu, pływający kajakami lub jeżdżący 
rowerami, nie mogą być pod wpływem alkoholu.
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V. Bazy Rajdu 

Uczestnicy  XXVII  Ogólnopolskiego  Rajdu  Leśni-
ków „Warszawa da się lubić” spotkają się w 15 bazach. 

1.   Baza nr 1: Hotel „Pod Sosnami”  
(Osieck, ul. Warszawska 68) – trasa nr 1

2.   Baza nr 2: Hotel „Groman” (Aleja Krakowska 76, 
05-090 Sękocin Stary) – trasa nr 2

3.   Baza nr 3: Hotel „Trylogia”  
(Zielonka, ul. J. Poniatowskiego 46) – trasa nr 3

4.   Baza nr 4: Ośrodek Sportowy i Konferencyjny  
– Hotel Miętne – trasy nr 4 i 15

 (ul. Główna 45, Miętne)
5.   Baza nr 5: WDW „Rewita” Rynia (ul. Wczasowa 59 

05-127 Białobrzegi) – trasa nr 5
6.   Baza nr 6: Pałac w Łochowie; (ul. Konopnickiej 1, 

Łochów) – trasa nr 6
7.   Baza nr 7: Hotel Grochowski (ul. Międzyrzecka 90, 

Łuków)  – trasa nr 7
   Hotel „Korona” (Międzyrzecka 71, Łuków) – trasa 

nr 7
8.   Baza nr 8: Hotel EKWOS (ul. Rozwojowa 79, 

Grębiszew) – trasa nr 8
9.   Baza nr 9: „ Biesiadne Sioło” (Przywory Duże 171) 

–  trasa nr 9 A  
10.  Baza nr 10: Hotel „Arche” (ul. Brzeska 134, 

Siedlce) – trasa nr 9 B
11.  Baza nr 11: Pałac Ossolińskich (ul. Kościelna 43, 

Sterdyń) – trasa nr 10
12.  Baza nr 12: Ośrodek „Binduga” (ul. Przystań 2, 

Brok) – trasa nr 11
  OSW „Rzemiślnik” (ul. Brzostowa 28, Brok) 
  – trasa nr 11
13.  Baza nr 13: Hotel Poświętne (ul. Sienkiewicza 11/13, 

Płońsk) – trasa nr 12
14.  Baza nr 14: Ośrodek Charytatywno-Szkoleniowy 

Caritas w Popowie–Letnisko – trasa nr 13
 (Aleja Centralna 6, Popowo Letnisko)
15.  Baza nr 15: OSW Nadleśnictwa Wyszków  

(ul. Leśników 27, Leszczydół Nowiny)  
– trasy nr 14 A i C

  Ośrodek Szkoleniowo-Noclegowy ZDZ  
 (ul. 3 Maja 24, Wyszków) – trasy nr 14 B i C

VI. Koszty Rajdu

Na ogólny koszt Rajdu składają się:
–	 	Koszty wyżywienia w bazach obejmujące: śnia-

dania, obiady, kolacje oraz catering wielodanio-
wy w dniu zakończenia rajdu.

–	 	Koszty  zakwaterowania  w  bazach  obejmujące: 
trzy noclegi (17/18, 18/19, 19/20) 

–	 	Koszty pozostałe obejmujące: koszty transportu, 
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, koszty 
wynajmu kajaków, rowerów oraz usług specjali-
stycznych przewodników.

–	 	Koszty organizacyjne  (obejmujące m.in. gadżety 
rajdowe, wynajęcie terenu i sceny, parking dla 
pojazdów, gaże artystów i przewodników, ochronę 
i opiekę medyczną oraz zaplecze sanitarne). 

Łączną wysokość opłat za trasy Rajdu zawarto 
w załącznikach do niniejszego regulaminu XXVII Raj-
du Leśnika „Warszawa da się lubić”.

VII. Przyjmowanie zgłoszeń i informacja rajdowa

Zgłoszenia grup rajdowych będą przyjmowane tylko 
w  formie  elektronicznej na  adres  rajd@warszawa.lasy.
gov.pl od dnia 15.01.2015 r. od godziny 8.00. Wcześniej 
adres nie będzie aktywny. 

Na adres e-mail rajd@warszawa.lasy.gov.pl z tytułem 
Rajd Leśników 2015 należy przysłać plik „Karta Zgłosze-
niowa.xls”  pobrany  ze  strony: www.warszawa.lasy.gov.
pl. W pobranym pliku wypełniamy zakładkę „lista uczest-
ników” oraz pola jasnozielone w zakładce „Zgłoszenie”. 

Wszelkich informacji dotyczących m.in. systemu re-
jestracji, przebiegu Rajdu, itp. udzielamy kierownikom 
drużyn pod numerem telefonu: +48 (22) 517 33 42 lub 
696 097 181 oraz mailowo pod ww. adresem.

Wszelkich  informacji  dotyczących  tras  rajdowych, 
warunków w bazach udzielają osoby wymienione w po-
zycji „Kontakt” w załącznikach do regulaminu.

VIII. Przyjmowanie drużyn i wpłata wpisowego 

Otrzymane „Karty zgłoszeniowe” podlegają rejestracji.
Organizatorzy dokonują przydziału miejsc noclego-

wych, w miarę posiadania wolnych miejsc. 
Jeśli wybrana przez drużynę trasa Rajdu jest w pełni 

dostępna – kierownik drużyny otrzymuje  e-mail  z pli-
kiem „Karta Zgłoszeniowa.xls”, która stanowi rezerwa-
cję dla wybranej  trasy rajdu  i  jest podstawą do wpłaty 
wpisowego na konto Rajdu. 

Jeśli wybrana przez drużynę trasa rajdu jest niemoż-
liwa do zarezerwowania organizatorzy dokonają uzgod-
nienia  telefonicznego  lub  mailowego  z  Kierownikiem 
Drużyny.  Uzgodnione  zmiany  organizatorzy  naniosą 
na plik „Karta zgłoszeniowa.xls” i prześlą e-mailem do 
Kierownika Drużyny. Otrzymany plik stanowi rezerwa-
cję dla wybranej trasy Rajdu i jest podstawą do wpłaty 
wpisowego na konto Rajdu.

Jeśli wybrana przez drużynę trasa Rajdu jest niemoż-
liwa do zarezerwowania i nie można skontaktować się i/
lub uzgodnić zmian z Kierownikiem Drużyny – drużyna 
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otrzymuje e-mail zwrotny z informacją, że nie przyjęto 
zgłoszenia i może dokonać kolejnego zgłoszenia na inną 
trasę Rajdu.

Po otrzymaniu pliku „Karta Zgłoszeniowa.xls” będą-
cego  rezerwacją,  należy wydrukować  zakładkę  „Zgło-
szenie”,  uzupełnić  trzy  pola  jasnoniebieskie,  zeska-
nować,  zapisać  jako  „Drużyna  [nazwa drużyny].pdf” 
i  przesłać  ponownie  na  adres  e-mail:  rajd@warszawa.
lasy.gov.pl. 

Wpisowe  należy wpłacić  na  konto w  banku MILE-
NIUM o numerze 20 1160 2202 0000 0002 7307 0867 
w  ciągu  pięciu  dni  od  otrzymania  e-mailu  zwrotnego. 
W tytule przelewu wpisujemy: Drużyna [nazwa drużyny]. 

Jeśli  szóstego  dnia  od  otrzymania  e-maila  z  rezer-
wacją wartość wpisowego nie trafi na konto Rajdu oraz 
drużyna nie prześle podpisanego zgłoszenia, rezerwacja 
jest anulowana i wraca do puli miejsc wolnych. 

Jeśli wartość wpisowego znajdzie się na koncie Raj-
du,  na  życzenie  drużyny  wystawiamy  potwierdzenie 
wpłaty. 

Przyjmowanie drużyn na Rajd prowadzone będzie do 
wyczerpania wolnych miejsc, jednak w nieprzekraczal-
nym terminie do 15.02.2015 r.

IX. Informacje końcowe 

Organizatorzy zapewniają parking dla pojazdów. 
Kierowcy wynajętych przez drużyny środków trans-

portu podlegają zgłoszeniu jak uczestnicy rajdu lub or-
ganizują  noclegi  we  własnym  zakresie. W  przypadku 
rezygnacji  uczestnika  z  przyjazdu  na  Rajd,  wpłacone 
koszty uczestnictwa nie podlegają zwrotowi. 

Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  zmian 
w przedstawionym programie.

W dniu przybycia na Rajd Kierownik Drużyny otrzy-
muje  od  Organizatorów Rajdu  znaczki  rajdowe,  które 
stanowią obowiązkowy identyfikator do poruszania się 
po bazie i miejscu zakończenia Rajdu.

Dokładny program zakończenia XXVII Rajdu Leśni-
ka „Warszawa da się lubić” w dniu 20.06.2015r. zostanie 
ogłoszony w osobnym komunikacie.

Uczestnictwo w Rajdzie jest jednoznaczne z akcep-
tacją  regulaminu  oraz  zgodą  na  przetwarzanie  danych 
osobowych do celów organizacji Rajdu Leśnika. 

Szczegółówe  informacje  dot.  tras  rajdowych  za-
mieszczone są na stronie internetowej Związku: 

http://zlpwrp.pl

Z żAłoBNEj KARTY

Koledze Robertowi Fijałkowskiemu
z powodu tragicznej śmierci 

ŻONY Agnieszki
wyrazy głębokiego współczucia 

składają Koleżanki i Koledzy ze Szczecineckiej 
Rady Okręgu Związku Leśników Polskich w RP

Koledze Januszowi Koczkodajowi
z powodu śmierci 

ŻONY Magdaleny
wyrazy głębokiego współczucia 

składają Koleżanki i Koledzy ze Szczecineckiej 
Rady Okręgu Związku Leśników Polskich w RP 

Koledze Krzysztofowi Górskiemu
Wiceprzewodniczącemu Związku Leśników 

Polskich w RP
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci 

MATKI
składają Koleżanki i Koledzy  
z Rady Krajowej ZLPwRP

Koledze Krzysztofowi Górskiemu
Przewodniczącemu Rady Okręgowej Związku 

Leśników Polskich w Szczecinku
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci 

MATKI
składają Koleżanki i Koledzy z Rady Okręgu 

ZLPwRP w Szczecinku


