
Impreza „Lepszy rydz niż nic!” 
08.10.2017 r. w Ustrzykach Dolnych 

 

Regulamin zawodów o miano „Zbieracza Rydzów 2017” 
 

1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne 

oraz Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady” i polega na zebraniu jak 

największej ilości rydzów (wg wagi) przez uczestnika grzybobrania.  

2. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba, która zgłosi swój udział 

najpóźniej do 06.10.2017 do godziny 9.00. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są:  

 osobiście w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” ul. 

Rynek 27/28,  38-700 Ustrzyki Dolne, od poniedziałku do piątku w godz.  

od 8.00 do 16.00 lub 

 drogą pocztową na adres Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady ” 

ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne lub 

 drogą poczty elektronicznej na adres Lokalnej Grupy Działania „Zielone 

Bieszczady”: lgdzielonebieszczady@wp.pl, 

 telefonicznie pod numerem 13-471-18-20. 

3. Zbiór grzybów nadzorowany będzie przez przedstawiciela organizatora i pracownika 

Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne.  

4. Każdy uczestnik grzybobrania ma obowiązek wyposażenia się w ubiór terenowy oraz 

koszyk na grzyby.  

5. Uczestnikiem konkursu może zostać osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia pod opieką 

rodzica lub opiekuna.  

6. Uczestnicy grzybobrania biorą udział w konkursie na własną odpowiedzialność.  

7. Uczestnicy w trakcie grzybobrania stosują się do zasad i poleceń przewodnika – 

leśnika oraz przedstawiciela organizatora .  

8. Przewodnik-leśnik oraz przedstawiciel organizatora nie odpowiada za zachowanie 

uczestników grzybobrania.  

9. Uczestnicy zbierają grzyby wyłącznie do koszyków. Zabrania się zbierania grzybów 

do reklamówek foliowych. Zawodnicy zbierają tylko rydze, grzyby powinny być 

zdrowe.  

10. Zawodnik podlega dyskwalifikacji za każde działanie niezgodne z regulaminem, a w 

szczególności: za zbiór w kilka osób do jednego koszyka, przesypywanie grzybów do 

koszyka innego zawodnika, wkładanie do koszyka grzybów zebranych innego dnia.  

11. Grzyby zebrane podczas konkursu stanowią własność Stowarzyszenia Stolica 

Bieszczad Ustrzyki Dolne i zostaną przeznaczone na degustację podczas imprezy 

„Lepszy Rydz niż nic!”  

12. Dla zwycięzców: za zajęcie I, II i III miejsca przewidziane są dyplomy i nagrody. 

Ocenie podlegają tylko grzyby zdrowe, wygrywa zawodnik, który uzbiera największą 

ilość (wg wagi) grzybów.  

13. Decyzje komisji są niepodważalne i ostateczne.  

14. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  

 

 


