XXIX
OGÓLNOPOLSKI RAJD LEŚNIKÓW
"Tropem niedźwiedzia"
pod patronatem honorowym
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

22 - 24 czerwca 2017r.

XXIX Rajd Leśników - " Tropem niedźwiedzia "
organizowany w dniach 22-24 czerwca 2017 roku
na terenie RDLP w Krośnie

REGULAMIN RAJDU

Koleżanki i Koledzy Leśnicy oraz Sympatycy leśnictwa,
w imieniu organizatorów zapraszamy do udziału
w XXIX Ogólnopolskim Rajdzie Leśników
" Tropem niedźwiedzia "
organizowanym w dniach od 22 do 24 czerwca 2017 roku
na terenie
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

Organizatorami Rajdu są :
Związek Leśników Polskich w RP
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
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Związek Leśników Polskich RP Okręgu Krośnieńskiego

I.

Zespół Organizacyjny Rajdu:
1. Artur Królicki

- RDLP w Krośnie

- Przewodniczący;

2. Marek Marecki

- RDLP w Krośnie

- Komandor Rajdu;

3. Ireneusz Żelazny

- Rada Okręgowa ZLP

- Z-ca Komandora Rajdu;

4. Edward Marszałek

- RDLP w Krośnie

- Rzecznik Prasowy Rajdu;

5. Jacek Gałuszka

- RDLP w Krośnie

- Sekretarz Rajdu;

6. Witold Dziadosz

- Nadleśnictwo Lubaczów

- Skarbnik Rajdu;

7. Tomasz Najbar

- RDLP w Krośnie

- Członek Zespołu;

8. Joanna Lenio

- RDLP w Krośnie

- Członek Zespołu;

9. Krzysztof Kielar

- RDLP w Krośnie

- Członek Zespołu;

10. Wojciech Zajdel

- RDLP w Krośnie

- Członek Zespołu;

11. Andrzej Dąbrowski

- Nadleśnictwo Brzozów

- Członek Zespołu;

12. Stanisław Przytulski

- Nadleśnictwo Lesko

- Członek Zespołu;

13. Stanisław Kaczmaryk

- Nadleśnictwo Bircza

- Członek Zespołu;

14. Jan Kowal

- Nadleśnictwo Lutowiska

- Członek Zespołu;

15. Władysław Świerczek

- Nadleśnictwo Dynów

- Członek Zespołu

16. Bożena Rydz

- RDLP Krosno

- Członek Zespołu;

17. Marika Bolak-Jagieła

- RDLP Krosno

- Członek Zespołu.

Koordynatorzy poszczególnych tras zostali wymienieni w załącznikach do niniejszego
regulaminu.

II.

Celem Rajdu jest :
1. Zaprezentowanie sposobów realizacji gospodarki leśnej w obszarach cennych
przyrodniczo oraz objętych formami ochrony przyrody.
2. Promocja leśnictwa i działalności leśników wśród lokalnych społeczności.
3. Integracja środowiska leśników z całej Polski.

III.

Terminarz Rajdu :
XXIX

Ogólnopolski

Rajd

Leśników

"Tropem

niedźwiedzia"

zostanie

przeprowadzony w dniach od 22 do 24 czerwca 2017 r. Zakwaterowanie przewidziano
w bazach przypisanych do poszczególnych tras wymienionych w załącznikach do
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niniejszego Regulaminu. Przyjazd oraz zakwaterowanie w każdej z baz rajdowych
ustalono na 21 czerwca 2017 r. od godz. 16.00 (nocleg z 21/22 czerwca w cenie tras,
kolacja po przyjeździe).
Rajd w poszczególnych bazach rozpocznie się 22 czerwca rano po śniadaniu –
zgodnie z indywidualnym programem każdej trasy, który uczestnicy otrzymają po
zakwaterowaniu się w bazie. Ogólny opis programu poszczególnych tras znajduje się
w załącznikach do niniejszego Regulaminu. Podane godziny obiadokolacji i kolacji są
orientacyjne (zależą od czasu zakończenia programu danego dnia).
Pobyt w bazach zakończy się śniadaniem 24 czerwca 2017 r., po czym każdy
z uczestników (drużyna) własnym transportem wyjedzie do miejsca zakończenia
Rajdu tj. obiektu Arena Sanok w Sanoku. Rozpoczęcie imprezy kończącej Rajd
przewidziano na godz. 13ºº, natomiast zakończenie imprez zamykających Rajd
przewidziano ok godz. 22ºº. Ewentualny nocleg z 24 na 25 czerwca 2017 r., każda
z drużyn uzgodni indywidualnie - koszt noclegu nie jest zaplanowany w ogólnych
kosztach Rajdu.

IV.

Warunki uczestnictwa w XXIX Ogólnopolskim Rajdzie Leśników ,,Tropem
niedźwiedzia ’’.
W Rajdzie mogą brać udział pracownicy i emeryci jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych, Biur Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Parków Narodowych
oraz Parków Krajobrazowych, członkowie organizacji związkowych zrzeszających
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 dorosłych), pracownicy zakładów
usług leśnych oraz rodziny w/w.
Uczestnicy zgłaszają się w ramach drużyn reprezentujących poszczególne
jednostki, które ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwy dobór osobowy, stan
zdrowia uczestników i wykupienie ubezpieczenia NNW drużyny. Każdą z drużyn
reprezentuje Kierownik Drużyny, który odpowiada między innymi za bezpieczne
zachowanie oraz odpowiednie wyposażenie turystyczne swojej drużyny rajdowej.
Każdy uczestnik powinien posiadać dowód osobisty oraz ważne ubezpieczenie
zdrowotne. Uczestnicy Rajdu zamierzający skorzystać w tras zagranicznych
(Ukraina) winni bezwzględnie posiadać ważne paszporty.
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Każda drużyna rajdowa powinna być wyposażona w dobrze zaopatrzoną apteczkę,
a wszyscy uczestnicy odpowiednie obuwie oraz niezbędne wyposażenie turystyczne
dostosowane do wybranych tras rajdowych.
Organizatorzy Rajdu nie biorą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe
w czasie Rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
Organizatorzy nie ponoszą również odpowiedzialności za rzeczy zagubione
podczas rajdu, pojazdy pozostawione na parkingach i za szkody wyrządzone przez
uczestników rajdu.
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 bezwzględnie przestrzegać Regulaminu Rajdu
oraz regulaminów ośrodków pobytu. W przypadku drastycznego naruszenia
Regulaminu Rajdu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z imprezy
poszczególnych uczestników lub całej drużyny. Organizatorzy mają obowiązek
wykluczyć każdego uczestnika w przypadku stwierdzenia przez lekarza jego
niezdolności do kontynuowania Rajdu.
Uczestnicy Rajdu korzystający z tras specjalistycznych (kajaki, pontony, rowery,
motocykle, trasy konne itp.) nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu.

V.

Bazy Rajdu
Uczestnicy XXIX Ogólnopolskiego Rajdu Leśników "Tropem niedźwiedzia"
spotkają się w bazach – zgodnie z opisem poszczególnych tras zamieszczonych
w załączniku do niniejszego regulaminu.

VI.

Koszty Rajdu
Na ogólny koszt Rajdu składają się:
1. Koszty wyżywienia w bazach obejmujące: śniadania, obiady, kolacje (opcjonalnie
obiadokolacje) oraz catering wielodaniowy w dniu zakończenia rajdu.
2. Koszty zakwaterowania w bazach obejmujące: trzy noclegi (21/22, 22/23, 23/24).
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3. Koszty pozostałe obejmujące: koszty transportu, bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów, koszty wynajmu sprzętu sportowego oraz usług specjalistycznych,
przewodników, wyjazdów zagranicznych itp.
4. Koszty organizacyjne (obejmujące m.in. gadżety rajdowe, wynajęcie terenu
i sceny, parkingów dla pojazdów, gaże artystów, opłaty ZAIKS, ochronę i opiekę
medyczną oraz zaplecze sanitarne).
Łączną wysokość opłat za trasy Rajdu zawarto w załącznikach do niniejszego
Regulaminu.

VII.

Przyjmowanie zgłoszeń i informacja rajdowa.
Zgłoszenia grup rajdowych będą przyjmowane tylko w formie elektronicznej na
adres rajd@krosno.lasy.gov.pl od dnia 30.01.2017 r. od godziny 8.00. Wcześniej adres
nie będzie aktywny.
Na adres e-mail rajd@krosno.lasy.gov.pl z tytułem Rajd Leśników 2017 należy
przysłać plik „Karta Zgłoszeniowa.xls” pobrany ze strony: www.krosno.lasy.gov.pl.
W pobranym pliku wypełniamy zakładkę „lista uczestników” oraz pola jasnozielone
w zakładce „Zgłoszenie”.
Wszelkie informacje dotyczące systemu rejestracji udzielane będą kierownikom
drużyn pod numerami telefonów: (13) 43 739 34 i (13) 43 739 26 - odpowiednio 3471
571 i 3471 352 (numer wewnętrzny w LP) oraz mailowo pod ww. adresem.
Natomiast

pozostałych

informacji

dotyczących

tras rajdowych,

warunków

w bazach udzielają osoby wymienione w pozycji koordynator trasy w załącznikach do
regulaminu (podany nr telefonu lub telefon nadleśnictwa).

VIII.

Rejestracja drużyn, rezerwacja miejsc w bazach i wpłata wpisowego.
Otrzymane „Karty zgłoszeniowe” podlegają rejestracji. Organizatorzy dokonują
przydziału miejsc noclegowych, w miarę posiadania wolnych miejsc.
Jeśli wybrana przez drużynę trasa Rajdu jest w pełni dostępna – Kierownik
Drużyny otrzymuje e-mail z plikiem „Karta Zgłoszeniowa.xls”, która stanowi rezerwację
dla wybranej trasy Rajdu i jest podstawą do wpłaty wpisowego na konto Rajdu.
Jeśli wybrana przez drużynę trasa Rajdu jest niemożliwa do zarezerwowania,
organizatorzy dokonają uzgodnienia telefonicznego lub mailowego z Kierownikiem
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Drużyny. Uzgodnione zmiany organizatorzy naniosą na plik „Karta zgłoszeniowa.xls”
i prześlą e-mailem do Kierownika Drużyny. Otrzymany plik stanowi rezerwację dla
wybranej trasy Rajdu i jest podstawą do wpłaty wpisowego na konto Rajdu.
Jeśli wybrana przez drużynę trasa Rajdu jest niemożliwa do zarezerwowania i nie
można skontaktować się i/lub uzgodnić zmian z Kierownikiem Drużyny – drużyna
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” będącego rezerwacją, należy
wydrukować zakładkę „Zgłoszenie”, uzupełnić trzy pola jasnoniebieskie, zeskanować,
zapisać jako „Drużyna [nazwa drużyny].pdf” i przesłać ponownie na adres e-mail:
rajd@krosno.lasy.gov.pl.
Wpisowe należy wpłacić na konto w BGŻ BNP Paribas Oddział Lubaczów
o numerze 87 1600 1462 1836 3306 5000 0001 w ciągu pięciu dni od otrzymania
e-mailu zwrotnego. W tytule przelewu wpisujemy: Drużyna [nazwa drużyny]- nr trasy
[ nr trasy].
Jeśli szóstego dnia od otrzymania e-maila z rezerwacją 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 Rajdu, na życzenie drużyny
organizatorzy Rajdu prześlą potwierdzenie wpłaty.
Przyjmowanie drużyn na Rajd prowadzone będzie do wyczerpania wolnych miejsc,
jednak w nieprzekraczalnym terminie do 13.02.2017 r.

IX.

Informacje końcowe.
Organizatorzy zapewniają parkingi dla pojazdów.
Kierowcy wynajętych przez drużyny środków transportu podlegają zgłoszeniu jak
uczestnicy rajdu lub organizują 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 otrzymuje od Organizatorów Rajdu
znaczki rajdowe, które stanowią obowiązkowy identyfikator do poruszania się po bazie
i miejscu zakończenia Rajdu.
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Dokładny program zakończenia XXIX Ogólnopolskiego Rajdu Leśników " Tropem
niedźwiedzia " w dniu 24.06.2017 r. zostanie ogłoszony w osobnym komunikacie.
Uczestnictwo w Rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacji Rajdu Leśników
2017.
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Załączniki do Regulaminu XXIX Ogólnopolskiego Rajdu Leśników "Tropem niedźwiedzia"
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