REGULAMIN
wycieczki przyrodniczej „Sowia Noc”
I. Organizator: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, oddział Parku Krajobrazowego „Góry
Opawskie”
II. Prowadzący wycieczkę: dr Grzegorz Hebda (Uniwersytet Opolski)
III. Termin wycieczki: 26 lutego 2022 r. (sobota) godz. 17.00-21.30
IV. Miejsce spotkania: pod siedzibą ZOPK w Pokrzywnej nr 11
V. Cel wycieczki:
− upowszechnienie wiedzy na temat sów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków
występujących w Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie”
− aktywizacja fizyczna
− integracja międzypokoleniowa
VI. Program wycieczki:
17.00-17.10 - spotkanie przy siedzibie ZOPK w Pokrzywnej nr 11 (możliwość skorzystania z WC)
17.10-17.30 - krótkie wprowadzenie nt. sów
17.30-19.00 - wycieczka terenowa doliną Bystrego Potoku - nasłuchiwanie i obserwacja sów
19.00-20.00 - powrót do Pokrzywnej, pod opieką pracownika Parku Krajobrazowego „Góry
Opawskie”
lub
19.30-21.00 DLA ZAINTERESOWANYCH przejście do Przełęczy Mokra, powrót do Pokrzywnej
żółtym szlakiem
20.00-21.30 - ognisko na polanie w dolinie Bystrego Potoku w Pokrzywnej (możliwość skorzystania z
grilla, prowiant we własnym zakresie uczestników)
Dla chętnych w trakcie wycieczki przeprowadzony zostanie konkurs przyrodniczy.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu wycieczki.
VII. Warunki uczestnictwa:
1. Udział w wycieczce jest bezpłatny.
2. Liczba uczestników jest ograniczona do 15 osób.
3. Wymagane jest zgłoszenie chęci uczestnictwa: telefonicznie pod nr 77 439-75-48 (p. Elżbieta
Pigulska) lub mailowo na adres: e.pigulska@zopk.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 lutego br.
lub do wyczerpania limitu osób.
4. Możliwość udziału w wycieczce zgłoszone osoby uzyskują dopiero po jednoznacznym
potwierdzeniu przez Organizatora (mailowym w przypadku zgłoszeń wysłanych drogą
elektroniczną lub słowną w przypadku zgłoszeń telefonicznych).
5. W wycieczce mogą wziąć udział osoby dorosłe oraz dzieci od 10 roku życia. Osoby poniżej 18
roku życia mogą wziąć udział w wycieczce jedynie pod opieką rodzica lub dorosłego opiekuna.
6. Uczestnik bierze udział w wycieczce wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z
tym ryzyko.
7. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce.
8. Ubiór adekwatny do warunków atmosferycznych i terenowych oraz wyposażenie w latarki.
9. Bezwzględnym warunkiem udziału w wycieczce jest pisemne wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1 do Regulaminu) w celu organizacji i
przeprowadzenia wycieczki oraz osobnej zgody na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 2
do Regulaminu), w celach promujących działalność Organizatora. Stosowne dokumenty do
podpisu będą dostępne w miejscu rozpoczęcia Wycieczki. W przypadku osób niepełnoletnich
zgody za nich podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
VIII. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do:
1. Przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Podporządkowania się poleceniom Organizatora i prowadzącego wycieczkę.
3. Przestrzegania aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

IX. Informacje dodatkowe:
1. Uczestnicy wycieczki nie będą objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane przez
uczestników ani osoby trzecie, nie związane z wycieczką.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas wycieczki.
4. Organizator zastrzega możliwość odwołania wycieczki, np. z powodu złej pogody (opady
atmosferyczne lub silny wiatr), pogorszenia sytuacji epidemiologicznej, itp.
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