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GRY TERENOWE
REGULAMIN ODZNAKI
Gry terenowe POZNA J I CHROŃ ZABORSKI PARK KRA JOBRAZOWY
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zaborski Park Krajobrazowy ustanawia i nadaje Odznakę „Gry terenowe POZNA J I CHROŃ
ZABORSKI PARK KRA JOBRAZOWY”, zwaną dalej odznaką.
2. Odznaka służy upowszechnianiu gier terenowych oraz popularyzacji walorów przyrodniczych
i turystycznych Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
3. Osoba zdobywająca odznakę zobowiązana jest do przestrzegania prawa i norm zwyczajowych
obowiązujących w Polsce. Zdobywając odznakę należy z poszanowaniem odnosić się do zasobów
dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
4. Odznaka nadawana jest za przejście gier terenowych Poznaj i chroń Zaborski Park Krajobrazowy.
II.

STOPNIE ODZNAKI I WARUNKI JEJ ZDOBYWANIA

1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6 roku życia. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać
odznakę pod opieką osób dorosłych – rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli lub wychowawców.
2. Odznakę zdobywa się wyłącznie na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
3. Odznaka ustanowiona jest w następujących stopniach:
- popularnym,
- premium.
Wzory odznak stanowią załącznik nr 1 do regulaminu.
4. Odznakę zdobywa się i przyznaje kolejno w poszczególnych stopniach, rozpoczynając od popularnego.
5. O przyznanie odznaki może ubiegać się każdy, kto wykaże w sposób określony w niniejszym
regulaminie, że ukończył wymaganą liczbę gier terenowych.
6. Do dyspozycji zdobywców odznaki jest osiem gier terenowych:
6.1. Poznaj i chroń Chocinę lub ścieżka ornitologiczno-przyrodnicza Kokoszka
6.2. Poznaj i chroń Czernicę
6.3. Poznaj i chroń Leśno (do przejścia w wariantach historycznym lub geologicznym)
6.4. Poznaj i chroń Rolbik

6.5. Poznaj i chroń Somińskie
6.6. Poznaj i chroń Śluzę
6.7. Poznaj i chroń Witoczno
6.8. Poznaj i chroń Wolność
7. Na stronie www.zaborskipark.pl znajduje się lista i opis gier terenowych oraz informacje na temat
dostępności poszczególnych tras. Nie wszystkie trasy dostępne są przez cały rok z uwagi na
uwarunkowania przyrodnicze.
8. Szczegółowe warunki zdobycia odznaki w danym stopniu są następujące:
8.1. Odznaka popularna – ukończone i zweryﬁkowane dowolne 3 gry terenowe oraz 1 przyrodnicze
zadanie specjalne.
8.2. Odznaka premium – ukończone i zweryﬁkowane 8 gier terenowych oraz 1 przyrodnicze zadanie
specjalne.
III. TRYB PRZYZNAWANIA ODZNAKI
1. Podstawowym dowodem ukończenia poszczególnych gier terenowych są wypełnione karty z opisem
punktów, zweryﬁkowane przez pracowników Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
2. Potwierdzeniem zweryﬁkowanej gry jest pieczęć w książeczce odznaki Gry terenowe POZNA J
I CHROŃ ZABORSKI PARK KRA JOBRAZOWY.
3. Zdobywający odznakę mają obowiązek prowadzenia rejestru ukończonych gier terenowych
w książeczce odznaki dostępnej w formacie pdf na stronie internetowej www.zaborskipark.pl
w zakładce TURYSTYKA oraz w siedzibie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach
ul. Turystyczna 10.
4. Wzór książeczki odznaki Gry terenowe POZNA J I CHROŃ ZABORSKI PARK KRA JOBRAZOWY
stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
5. Po potwierdzeniu zdobycia odznaki zainteresowani otrzymują ją bezpłatnie.
IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zaborski Park Krajobrazowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie
odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich
opublikowania w regulaminie.
2. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga
Zaborski Park Krajobrazowy.
3. Zaborski Park Krajobrazowy upubliczni na stronie internetowej i w mediach społecznościowych
Facebook Zaborskiego Parku Krajobrazowego dane osób posiadających odznakę (imię, nazwisko
i miejscowość zamieszkania) wyłącznie za ich pisemną zgodą.
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
ZABORSKI PARK KRA JOBRAZOWY
ul. Turystyczna 10, 89-606 Charzykowy

www.zaborskipark.pl
https://www.facebook.com/ZaborskiParkKrajobrazowy
RODO: http://pomorskieparki.pl/rodo/
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ZAŁĄCZNIK 2

8 tras pieszych

GRY TERENOWE
POZNA J I CHROŃ TO:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM
DO GRY:

...i jeszcze raz na pół.

ponownie składamy na pół...

A4

Kartkę A4 (wydruk dwustronny, odbicie
wzdłuż dłuższej krawędzi) składamy
na pół wzdłuż dłuższej krawędzi...

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA
KSIĄŻECZKI ODZNAKI

ze strony internetowej wydrukuj
mapę, kartę z opisem punktów
lub przyrodnicze zadania
specjalne lub odbierz je za darmo
z wyznaczonych punktów

sprawdź dostępność tras na
stronie www.zaborskipark.pl
w zakładce:
TURYSTYKA – GRY TERENOWE

98 km do samodzielnego
przejścia
108 punktów do odszukania
w terenie
dobra zabawa terenowa z mapą
topograﬁczną
dużo informacji na temat
przyrody, historii i geologii miejsc,
do których uda Ci się dotrzeć
sposób na aktywne spędzenie
czasu z rodziną, przyjaciółmi czy
znajomymi
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PO ZAKOŃCZENIU GRY
KARTĘ DOSTARCZ:

ZABORSKI PARK KRA JOBRAZOWY
ul. Turystyczna 10
89-606 Charzykowy
tel. 52 396 09 64 lub 727 660 065
e-mail: zpk@pomorskieparki.pl
www.zaborskipark.pl

Kartkę rozkładamy i ponownie składamy
na pół, tym razem wzdłuż krótszej krawędzi.
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KSIĄŻECZKA ODZNAKI
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Nacinamy grzbiet złożonej karki do połowy.

Składamy książeczkę.

ODZNAKĘ OTRZYMASZ ZA:

ODZNAKA POPULARNA

ukończenie dowolnych trzech gier
terenowych oraz

wykonanie jednego przyrodniczego
zadania specjalnego.

ODZNAKA PREMIUM

ukończenie ośmiu gier terenowych
oraz

wykonanie jednego przyrodniczego
zadania specjalnego.
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