Regulamin gry terenowej
pt.: „Fascynujący świat przyrody i kultury Suwalskiego Parku Krajobrazowego”

Termin: 24 lipca 2021 roku
Miejsce startu i mety: Plaża gminna nad jeziorem Hańcza w Błaskowiźnie
9.00-10.00 – rejestracja uczestników, przedstawienie zasad gry terenowej
oraz przekazanie drużynom kart z kolorem trasy i miejscem na punktację
10.00-13.00 – przebieg gry terenowej
13.00-14.00 – wręczenie nagród – plaża w Błaskowiźnie, poczęstunek
Gmina Jeleniewo

1. Uczestnicy:
Zapraszamy drużyny liczące do 5 osób do zgłoszenia udziału w grze poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.spk.org.pl. Wypełniony formularz należy przesłać do 22 lipca
2021 roku na adres e-mail: krajobraz@spk.wrotapodlasia.pl i oczekiwać na potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia przez organizatora.
Nie ma możliwości dopisywania się drużyn w dniu imprezy. Maksymalna ilość uczestników to 110 osób,
o udziale decyduje kolejność skutecznie zarejestrowanych zgłoszeń!
Drużyna musi posiadać przynajmniej jedną osobę pełnoletnią, która będzie formalnym opiekunem
młodszych uczestników gry. W przypadku, gdy wśród uczestników są niepełnoletnie dzieci,
rodzice/opiekuni prawni muszą wypełnić zgodę na udostępnianie wizerunku dziecka, którą należy mieć ze
sobą przy rejestracji w dniu gry terenowej.
W trakcie gry poruszać się można tylko pieszo. Podczas rejestracji, mijania drużyn na trasie oraz
wypełniania zadań na przystankach uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz do
dezynfekcji rąk w wyznaczonych miejscach.
2. Miejsce:
Gra odbędzie się na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Start i meta będą znajdowały się w przy
plaży gminnej w Błaskowiźnie.
3. Przebieg gry:
Przewidziane są dwie trasy do wyboru: krótsza ok. 5 km i dłuższa ok. 9 km (fragmenty obu tras przebiegają
po łąkach).
Trasy: krótsza – 5 km (kolor różowy i błękitny) i dłuższa – 9,0 km (kolor zielony i czerwony).
Od punktu startu do kolejnych punktów prowadzić będą kolorowe strzałki (czerwone i zielone lub różowe i
błękitne).
Na trasie przewidziane są zadania do wykonania.
Na każdym z przystanków drużyny wykonywać będą zadania praktyczne i odpowiadać na pytania,
dotyczące ogólnej wiedzy przyrodniczo-geograficznej, walorów przyrodniczych i kulturowych Suwalskiego
Parku Krajobrazowego. Większość zadań znajdować się będzie na punktach bez obsługi. Odpowiedzi na
zadania należy zapisać w odpowiedniej rubryce na karcie odpowiedzi. Za dobrze wykonane zadanie lub
prawidłową odpowiedź drużyna otrzymuje punkty po przejściu całej trasy i oddaniu karty odpowiedzi do
sprawdzenia.
4. Wyniki:
Po pokonaniu całej trasy i „zaliczeniu” wszystkich punktów drużyny zgłaszają się do punktu końcowego
(mety), gdzie nastąpi wpisanie do karty czasu zakończenia rywalizacji i zsumowanie punktów.

Punktowy wynik każdej drużyny zostanie obliczony przez jury według następującej formuły:
liczba minut spędzonych na trasie (1 minuta = 1 pkt) minus suma punktów uzyskanych na wszystkich
stanowiskach.
W grze zwycięży drużyna, która uzyska najmniejszą liczbę punktów.
5. Nagrody:
Nagrody rzeczowe otrzyma 8 zwycięskich drużyn z każdego wariantu tras oraz drużyny/osoby wyróżnione
przez jury. Za ukończenie trasy każda drużyna otrzyma na mecie drobny upominek.
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych) informujemy, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” z siedzibą w MalesowiźnieTurtulu, 16-404 Jeleniewo oraz Suwalski Park Krajobrazowy z siedzibą w Malesowiźnie 24, 16-404 Jeleniewo;
2) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
3) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
4) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
5) posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w grze terenowej.

Zadanie dofinansowane jest przez Województwo Podlaskie.

