REGULAMIN
IX PTASIEGO MARATONU PO BORACH DOLNOŚLĄSKICH
Zorganizowanego w dniu 18.05.2019r. przez Ogólnopolska Grupę Rajdową „Stary
Węgliniec”, działającą przy Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Węglinieckiej oraz
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu.
Celem Ptasiego Maratonu jest:
- poznanie przez mieszkańców przyrody lokalnych obszarów
2000 Uroczyska Borów Dolnośląskich oraz płynących z tego korzyści.
- popularyzacja obserwowania ptaków.
- popularyzacja wiedzy o regionie przyrodniczym Bory Dolnośląskie.

Natura

1. IX Ptasi Maraton po Borach Dolnośląskich ma formę wycieczki pieszej po
zaplanowanej przez organizatora trasie, z możliwością wzięcia udziału w
konkursach organizowanych przez organizatora.
2. Udział w maratonie mogą wziąć wszyscy, którzy mają ukończone 18 lat.
Młodsi muszą być pod opieką rodziców lub opiekunów. Jeżeli mają, nie mniej
niż 15 lat mogą wziąć udział bez opiekunów, ale za pisemna ich pisemną
zgodą. Dzieci poniżej 15 lat mogą wziąć udział na wycieczkę wyłącznie pod
opieką rodziców.
3. Start i Meta IX Ptasiego Maratonu znajdować się będzie w Parku Miejskim w
Węglińcu
4. Ptasi Maraton rozpoczyna się w dniu 18.05.2019r. o godz. 10.00 w miejscu
startu.
Trasa IX Ptasiego Maratonu po Borach Dolnośląskich ma łączną długość około
10,5km. Biegnie przez tereny leśne i wodno leśne Dorów Dolnośląskich, obszarze
Natura 2000 „Uroczyska Borów Dolnośląskich” głównie drogami leśnymi i
szutrowymi, oraz ostępami leśnymi i groblami. Wyruszamy z Parku Miejskiego w
Węglińcu skąd jesteśmy dowiezieni do Stawu Wolno Starego Następnie wzdłuż
Stawu Wolno-Starego udajemy się na punkt widokowy gdzie nastąpi rozpoczęcie
części konkursowej. Stąd udamy się wzdłuż Stawu Wolno Starego, Czaplego, i
Stawów Kolejowych przejdziemy duktami leśnymi do Ostoi turystyczno-przyrodniczej
ASUAN gdzie odbędzie się piknik ekologiczny i zakończenie części konkursowej z
wyłonieniem Orła Borów Dolnośląskich. Następnie około godz. 16 będzie możliwość
powrotu do miejsca startu, dla chętnych powrót pieszo do miejsca Startu.
5. Zakończenie rajdu około godz. 18 w miejscu startu mety.
6. Organizator przewiduje w trakcie trwania ptasiego maratonu konkursy
turystyczno-przyrodnicze o tytuł „Orła Borów Dolnośląskich” polegające na
rozwiązywaniu zagadek ekologicznych, ornitologicznych, oraz rozwiązywaniu
zadań obserwacyjno-przyrodniczych. Wzięcie udziału w konkursie należy zgłosić

w dniu konkursu u organizatora, Organizator przewidział nagrody dla zwycięzców
konkursu.
7. Podczas trwania ptasiego maratonu przestrzegamy zasad poruszania się w
terenie leśnym dotyczy to szczególnie przepisów pożarowych oraz,
zachowania ciszy porządku na terenach leśnych.
10.

Każdy uczestnik winien posiadać ubranie i obuwie stosowne do
warunków pogodowych: zapasowe okrycia przeciwdeszczowe, mile widziany
sprzęt optyczny ułatwiający obserwowanie ptaków.

11.

Każdy uczestnik zabiera w własnym zakresie prowiant, napoje itp.
organizator przewiduję rozpalenie ogniska.

12.

Uczestnik ptasiego maratonu nie może z niej samowolnie z niej
zrezygnować
w trakcie
trwania
bez porozumienia
z
organizatorem maratonu.

13.

Tempo marszu dyktują najsłabsi.

14.
Uczestnik zobowiązuję się
- podczas postoju i marszu szanować przyrodę i pracę człowieka oraz
przestrzegać
zasad
przeciwpożarowych
dotyczących
przebywania
na
terenach leśnych.
- zachowywać się stosownie w miejscach publicznych,
- nie spożywać alkoholu ani innych środków mogących zagrozić zdrowiu,
czy życiu.
15.
Każdy
uczestnik
bierze
udział
w maratonie
na własną
odpowiedzialność
i
zobowiązany
jest
posiadać
ważne
dokumenty:
dowód osobisty, legitymację szkolną, itp.
16.
Podpisanie listy obecności jest równoznaczne
zgody na respektowanie niniejszego regulaminu.
17.
Każdy
uczestnik
wycieczki
powinien
ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
18.
19.

Regulamin wycieczki do wglądu u organizatorów.
Udział w wycieczce jest bezpłatny.

Organizatorzy

z

być

wyrażeniem

indywidualnie

Ogólnopolska Grupa Rajdowa „Stary Węgliniec”
Krzysztof Polewski Tel.692514310 Krzysztof_Polewski@poczta.fm
Załączniki
- Zgoda rodziców-opiekunów w przypadku uczestników
mniej niż 15 lat.
- Mapa trasy IX Ptasiego Maratonu po Borach Dolnośląskich.

mających

nie

Zgoda na wzięcie udziału w IX PTASIM MARATONIE PO BORACH
DOLNOŚLĄSKICH

Wyrażamy zgodę, aby nasz syn /córka/
( imię i nazwisko dziecka)
urodzony(a) dnia ..........................................................
uczestniczył (a) w wycieczce pieszej:
IX Ptasi Maraton po Borach Dolnośląskich
który odbędzie się w dniu18.05.2019r.
czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów/
Tel. Kontaktowy rodzica /opiekuna.

