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REGULAMIN RAJDU EDUKACYJNEGO „PUSZCZA JODŁOWA”  

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Rajdu Edukacyjnego „Puszcza Jodłowa”, zwanego dalej rajdem jest 

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4; 26-010 

Bodzentyn tel. 41 311 51 06, zwany dalej Organizatorem lub ŚPN. 

2. Partnerami Świętokrzyskiego Parku Narodowego w organizacji rajdu są: Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zwane dalej PGL LP, Zespół Świętokrzyskich  

i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, zwany dalej ZŚiNPK, Centrum Edukacji  

i Kultury Szklany Dom, zwane dalej CEiK. 

3. Rajd jest organizowany na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

4. Uczestnictwo w rajdzie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 

 

§2 Cele rajdu 

1. Poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego; 

2. Propagowanie zdrowego stylu życia; 

3. Propagowanie edukacji ekologicznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego;  

4. Integracja i współpraca dzieci; 

5. Sprawdzenie wiedzy o Świętokrzyskim Parku Narodowym i innych formach ochrony 

przyrody, dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym Gór Świętokrzyskich. 

 

§3 Zasady rajdu i nagrody 

1. Rajd Edukacyjny „Puszcza Jodłowa” jest dedykowany uczniom szkół podstawowych  

z klas IV-VI. 

2. Uczniowie pod opieką nauczyciela lub wyznaczonego przez szkołę opiekuna w ramach 

rajdu przechodzą przez teren ŚPN, na którym wyznaczono punkty kontrolne. 

3. Trasa rajdu przebiega szlakiem niebieskim im. Edwarda Wołoszyna ze Świętej 

Katarzyny (start) na Miejską Górę (426 m n.p.m.) i do Bodzentyna – siedziby Dyrekcji 

ŚPN (meta).  

4. Trasa liczy ok. 8 km, a jej przejście zajmuje ok. 2,5-3h.  

5. Organizator zastrzega sobie zmianę trasy w przypadku zdarzeń losowych, na które nie 

będzie miał wpływu. O zmianie trasy Organizator poinformuje biorących udział 

uczestników rajdu. 
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6. Lista startowa z godziną rozpoczęcia rajdu przez daną szkołę zostanie opublikowana 

na stronie internetowej ŚPN po otrzymaniu wymaganej liczby zgłoszeń. 

7. Na trasie rajdu będzie zlokalizowanych 6 punktów kontrolnych sprawdzających 

wiedzę uczestników.  

8. Na każdym punkcie kontrolnym będą prowadzone: 

- test sprawdzający wiedzę: 5 pytań z trzema wariantami odpowiedzi, po 1 pkt. do 

zdobycia za prawidłową odpowiedź na pytanie - do zdobycia maksymalnie 5 punktów; 

- gra/zabawa o Świętokrzyskim Parku Narodowym i innych formach ochrony 

przyrody, dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym Gór Świętokrzyskich - do zdobycia 

maksymalnie 5 punktów. 

9. Tematyka zadań na punktach kontrolnych zostanie podana na stronie internetowej 

ŚPN. 

10. W razie jednakowej liczby punktów zdobytych w rajdzie, zostanie przeprowadzona 

dogrywka. 

11. Najlepsze trzy drużyny zostaną nagrodzone indywidualnie (nagroda dla każdego 

ucznia). 

12. Nagrodami w rajdzie będą upominki w postaci: dyplomów, książek, drobnych 

gadżetów.  

13. Po zakończeniu rajdu Organizator zapewnia ognisko i poczęstunek. 

14. Organizator nie zapewnia uczestnikom suchego prowiantu w trakcie trwania rajdu. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagród. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie, w szczególnych 

okolicznościach powstałych w trakcie przeprowadzania rajdu. Organizator może 

przyjąć inny, niż określony w Regulaminie rajdu sposób przyznawania nagród. 

17. Organizator nie zwraca uczestnikom wydatków na dojazd i powrót z rajdu 

edukacyjnego.  

 

§4 Warunki uczestnictwa w rajdzie 

1. Warunkiem udziału w rajdzie jest zgłoszenie CZTERECH uczniów, zwanych dalej 

drużyną, wyłonionych przez nauczyciela na podstawie wewnętrznych, szkolnych 

eliminacji. 

2. Każda chętna do udziału szkoła może wytypować tylko jedną drużynę. 

3. W rajdzie weźmie udział maksymalnie 15 drużyn ze szkół na podstawie kolejności 

zgłoszeń. 
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4. Udział drużyny z danej szkoły w Rajdzie Edukacyjnym można zgłaszać poprzez 

poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na 

stronie internetowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego w podanym przez ŚPN 

terminie. 

5. Po wyznaczonym terminie lub uzyskaniu maksymalnej liczby chętnych do udziału 

drużyn, formularz zgłoszeniowy zostanie zablokowany. Organizator nie przewiduje 

zwiększania liczby uczestników w przypadku dużego zainteresowania rajdem. 

6. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest dostarczenie w dniu rajdu wypełnionych zgód 

rodziców/opiekunów na udział w rajdzie. 

7. Pokonanie trasy rajdu wymaga od uczestników dobrego stanu zdrowia (bez 

przeciwwskazań do tego typu aktywności fizycznej).  

8. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, 

str. 1 ze zm.), tzw. RODO, w celu realizacji rajdu  edukacyjnego „Puszcza Jodłowa”, 

zgodnie  

z Klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 1 do regulaminu. 

§5 Wykorzystanie wizerunku 

1. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika rajdu akceptując powyższy regulamin wyraża 

zgodę  na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka, poprzez jego sporządzenie, 

utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora, w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021 poz. 

1062 ze zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020 poz. 

1740 ze zm.) oraz udziela nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego 

wizerunku na następujących polach eksploatacji: 

 utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie 

w dowolnej formie, 

 wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 

 zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 

 publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, 

a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

 zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, 

ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach, 
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 emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 

 udostępnianie oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono 

wizerunek, w celu wykorzystania do promocji oficjalnego partnera w kontekście jego 

udziału w organizacji Rajdu Edukacyjnego „Puszcza Jodłowa” w celach promocyjnych 

i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków 

masowego przekazu, informacji o Rajdzie Edukacyjnym „Puszcza Jodłowa”. 

 

 

§6 Postanowienia końcowe 

1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę, poza sytuacjami zagrażającymi 

bezpieczeństwu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, 

wynikające z winy uczestnika. 

3. Dodatkowe wyżywienie i napoje uczestnicy zabezpieczają sobie we własnym zakresie. 

4. Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu rajdu, Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany i ostatecznej interpretacji regulaminu, 

6. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 

7. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników rajdu. 

 


