Regulamin
I Mazurskie Grzybobranie – Korsze 2019
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Korszach
ul. Wolności 5a, 11-430 Korsze tel: 751 39 55,
e-mail:kormok@wp.pl
 Konkurs odbędzie się 21 września 2019 r.
 Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszenia w
nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2019 r. (liczy się data
wpływu).
1. Zasady ogólne.
 Grzybobranie odbywa się na terenie Nadleśnictwa Szczytno
 Organizatorem jest: Miejski Ośrodek Kultury w Korszach, Sołectwo Gudniki
 Każdy uczestnik powinien mieć: telefon, zegarek, koszyk wiklinowy, kalosze
lub inne obuwie terenowe oraz dowód osobisty.
 Grzyby ocenia komisja powołana przez Organizatora.
 W Grzybobraniu może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia.
 Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków.
 Osoby zainteresowane zobligowane są do dokonania uprzedniego zgłoszenia
swojego uczestnictwa w konkursie, w terminie do 13 września 2019r. oraz
wpłatę wpisowego w biurze MOK (w godzinach pracy ośrodka). Warunkiem
udziału w I Mazurskim Grzybobraniu jest: zgłoszenie w formie pisemnej,
akceptacja regulaminu, wpłata wpisowego w kwocie 10 zł./os oraz wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację wizerunku w celach
organizacyjnych i promocyjnych.
2. Czas
 Rejestracja uczestników, ważenie koszy wiklinowych i odbiór identyfikatorów
dla grzybiarzy dokonuje się w godz. 5:00 - 5:15 w dniu 21 września 2019r. na
placu przy MOK.
 Wyjazd z placu przy MOK o godz. 5:30
 Start uczestników o godzinie ok. 7:15
 Konkurencja zbierania grzybów będzie trwała od 7:15 do 11:15.
 O godz.11.20 – wyjazd do miejscowości Gudniki
 Około godz. 13.15 nastąpi ważenie grzybów i ocena komisji konkursowej
 Po zakończeniu pracy przez komisję konkursową odbędzie się wręczenie
odznaczeń i dyplomów
 Na zakończenie uczestnicy zostaną zaproszeni na ciepły poczęstunek
 Powrót do Korsz.

3. Zbiór
 Zawodnicy zbierają grzyby zdrowe.
 Obowiązuje używanie koszyków wiklinowych do zbiórki grzybów
(maksymalnie dwa kosze).
 Obowiązuje używanie scyzoryków, bądź innych ostrych narzędzi, tak by nie
naruszyć grzybni.
 Zakazuje się używania do zbiórki plastikowych torebek tzw. reklamówek oraz
wyrywania grzybów bez użycia nożyka.
 Zabrania się zbierania innych jadalnych grzybów znajdujących się pod ochroną
oraz niszczenia grzybów niejadalnych i trujących.
4. Punktacja
 Kategorie: I największa ilość grzybów (waga), II największy grzyb (waga),
 Ocenie podlegają tylko grzyby zdrowe. Wszystkie grzyby zostaną zważone.
Grzyby stare, spleśniałe, psujące się usuwane są z koszyków przed
sprawdzeniem.
 Grzyby po zbiorze muszą być oczyszczone.
 Wygrywa zawodnik, który uzyska największą wagę grzybów jadalnych.
Zostanie okrzyknięty „Królem Grzybów”
 Nagrody dla pierwszych 3 osób z największą wagą grzybów. Nagroda specjalna
dla właściciela największego grzyba.
 W każdej kategorii zostaną przyznane po trzy miejsca ( I, II i III)
 Każdy uczestnik dostanie pamiątkowy dyplom za udział w konkursie.
5. Kary
 Zawodnik podlega dyskwalifikacji:
1. za przyniesienie w koszyku: grzyba chronionego, grzyba trującego,
2. za każde działanie niezgodne z regulaminem, a w szczególności:
przesypywanie grzybów do koszyka innego zawodnika, zabieranie
grzybów z koszyka innego zawodnika,
3. wkładanie do koszyka grzybów zebranych innego dnia.
Uwaga! Uczestnicy konkursu zabierają zebrane grzyby do domu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści regulaminu. W razie zmiany
regulaminu zawodnicy zostaną powiadomieni.
Organizatorzy
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