Regulamin
„BUSZowanie i sprzątanie – edycja II”
czyli marszobiegu na orientację
Cel wydarzenia: Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności oraz właściwych
postaw człowieka wobec środowiska naturalnego.
1. Organizator:
Nadleśnictwo Głogów, ul. Fabryczna 57, 36-060 Głogów Małopolski, reprezentowane przez
Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów – dr inż. Piotra Brewczyńskiego.
2. Termin i miejsce wydarzenia:
24 czerwca 2022 r. (piątek), godz. 13.00, na terenie leśnictwa Wysoka w Głogowie Małopolskim zbiórka przy Siedzibie Nadleśnictwa Głogów, ul. Fabryczna 57, 36-060 Głogów Małopolski.
3. Dystans: ok. 3 km każda z tras (przewidziane są 3 trasy).
4. Program:
Piątek – 24 czerwca 2022 r.
o 13.00 – zbiórka w Zielonej Klasie przy siedzibie Nadleśnictwa Głogów, wręczenie
uczestnikom wydarzenia map z oznaczoną trasą oraz zestawów startowych (szczegóły
w pkt 7).
o 13.15 – Start wydarzenia „Buszowanie i sprzątanie – edycja II”.
o ok. 15.30 – Podsumowanie wydarzenia, wyłonienie zwycięzcy wydarzenia wraz
z ogniskiem podsumowującym zorganizowanym na terenie Zielonej Klasy (szczegóły
w pkt 7).
5. Zgłoszenia:
Udział w wydarzeniu jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym wypełnieniu formularza
zgłoszeniowego oraz przesłania go na adres mailowy: piotr.labno@krosno.lasy.gov.pl. Wzór formularza
jest dostępny na stronie Nadleśnictwa Głogów w informacjach o wydarzeniu „BUSZowanie i sprzątanie
– edycja II”. O udziale w wydarzeniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń przesłanych na ww. maila.
Każde zatwierdzone zgłoszenie będzie potwierdzone wiadomością zwrotną.
Zapisy odbywają się do 21 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania przewidzianej ilość miejsc (max
40 osób).
6. Szczegółowe informację o przebiegu marszobiegu i przewidywanych nagrodach:
Każdy uczestnik otrzyma wybraną mapę trasy – poszczególne warianty tras będą wręczane
uczestnikom wydarzenia losowo (łącznie tras będzie 3). Trasę, można pokonać samemu lub w grupie
osób. Nie przewidujemy specjalnego tempa - każdy biegnie, idzie jak chce. Nie ma wygranych
i przegranych – cel jest szczytny: sprzątanie lasu.
Każda z tras liczy ok. 3 kilometrów i będzie oznakowana na różnych odcinkach punktami kontrolnymi.
Przemierzając trasę należy zwracać uwagę na mapę, ponieważ kropka na wyznaczonym odcinku trasy
będzie oznaczać punkt kontrolny w terenie, któremu należy zrobić zdjęcie (na każdej z tras będzie
kilkanaście punktów kontrolnych oznaczonych cyfrą zawieszoną na drzewie). W związku z powyższym
każdy z uczestników musi posiadać przy sobie naładowany telefon komórkowy z aparatem.
W ramach realizowanego wydarzenia wszyscy uczestnicy dostaną worki na śmieci oraz rękawiczki.
Nagrodę specjalną ufundowaną przez Nadleśnictwo Głogów otrzymuje uczestnik, który zbierze
najwięcej śmieci (wagowo i objętościowo) po drodze i będzie mieć zdjęcia z każdego punktu
kontrolnego na wybranej trasie.

Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach:


waga (mężczyzna, kobieta,) – uczestnik/uczestniczka, który/a będzie miał/miała najcięższy
worek/worki z dostarczonymi nieczystościami, otrzyma nagrodę specjalną; ilość zebranych
śmieci będzie ważona za pomocą specjalnej wagi;
 objętość (mężczyzna, kobieta) – uczestnik/uczestniczka, który/a będzie miał/miała
objętościowo najwięcej nieczystości otrzyma nagrodę specjalną; ilość zebranych śmieci będzie
oceniana pod kątem objętości przyniesionych odpadów.
Rozstrzygnięcie zawodów w danych kategoriach, tj. pomiaru wagi, oceny objętości przyniesionych
śmieci, dokona organizator wydarzenia, w składzie co najmniej dwuosobowym.
Każdy z uczestników, który pokona wyznaczoną trasę oraz będzie miał wykonane zdjęcia wszystkich
punktów kontrolnych otrzyma podstawowy bezpłatny upominek z Nadleśnictwa Głogów.
7. Informacje dla uczestników:
o udział w imprezie jest całkowicie bezpłatny – Organizator nie pobiera wpisowego;
o każdy uczestnik otrzyma na starcie pakiet startowy składający się z: wody 0,5 litra, batona
energetycznego, rękawiczek ochronnych oraz worka na śmieci;
o do udziału w wydarzeniu niezbędne jest posiadanie naładowanego telefonu komórkowego,
który posiada wbudowany aparat fotograficzny pozwalający wykonać zdjęcia punktom
kontrolnym;
o po zakończonej imprezie na terenie Zielonej Klasy przy siedzibie Nadleśnictwa Głogów będzie
zorganizowane ognisko wraz z drobnym poczęstunkiem dla wszystkich uczestników biorących
udział w wydarzeniu „BUSZowanie i sprzątanie – edycja II”;
o uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania wszelkich zasad związanych z ochroną
przyrody, porządkiem;
o szczegółowe zasady udostępniania lasów, z którymi należy zapoznać się przed uczestnictwem
w wydarzeniu „BUSZowanie i sprzątanie – edycja II” reguluje rozdział 5 Ustawy o lasach z dnia
28 września 1991 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 672).
8. Informacje dodatkowe:
o marszo-bieg odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych;
o Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków;
o Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny;
o w sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
9. Osoby do kontaktu; koordynator wydarzenia:
 Nadleśnictwo Głogów – Piotr Łabno, tel. 662 197 004, tel. 17 851 05 48 e-mail:
piotr.labno@krosno.lasy.gov.pl

