
 
Żubrowym szlakiem 
 
W sobotę, 22 września amatorzy ruchu na świeżym powietrzu będą mieli okazję sprawdzić się w 
marszu na orientację ŻUBROWYM SZLAKIEM - wyjątkowej grze terenowej zorganizowanej w 
ramach projektu "Puszcza i ludzie" realizowanym przez Powiat Hajnowski ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Wykonawcą zamówienia jest PTTK Łucznik. Zachęcamy do udziału wszystkich 
– bez względu na wiek albo kondycję fizyczną. Ci, którzy nie mają doświadczenia w tego rodzaju 
imprezach, będą mogli skorzystać ze wskazówek doświadczonych instruktorów PTTK. Warto 
spróbować! 
 
- W ramach gry przygotowano dla zawodników trasę leśną o niewielkim stopniu trudności, która 
będzie odpowiednia dla wszystkich grup wiekowych – zarówno dla dzieci, jak i dla seniorów – mówi 
Piotr Zgoda, prezes PTTK Łucznik. - Zachęcamy do udziału w imprezie całe rodziny, spacer po lesie to 
ogromna przyjemność, a ponadto okazja do tego, by przyjrzeć się z bliska przyrodzie najpiękniejszego 
chyba zakątka Polski – dodaje Zgoda. Chociaż impreza zakłada pewną formę współzawodnictwa, a dla 
najlepszych przewidziano wspaniałe nagrody, organizatorzy liczą na to, że w grze wezmą udział 
przede wszystkim ci, którym zależy na zdrowym spędzeniu wolnego czasu w weekend. Po 
zakończeniu marszu będzie można wziąć udział w kameralnym spotkaniu integracyjnym połączonym 
z pieczeniem kiełbasek. Dla wszystkich przygotowano również pamiątkowe upominki.  
 
Na czym to polega?  

Dla tych, którzy nie spotkali się jeszcze z ideą marszów na orientację, gra terenowa w Puszczy 
Białowieskiej może być początkiem nowego, fascynującego hobby. Doświadczeni instruktorzy z PTTK 
Łucznik cierpliwie wyjaśnią początkującym zasady gry, a w razie potrzeby przejdą trasę wraz z nimi. 
Koncepcja imprez na orientację jest prosta. Każdy uczestnik gry otrzymuje specjalną, opracowaną 
przez organizatorów mapę terenu, na którym odbywają się zawody. Mapa może być przekształcona 
na różne sposoby – niektóre fragmenty mogą być wycięte, inne przemieszane ze sobą albo 
odwrócone, w zależności od poziomu trudności danej trasy. Posługując się tą niezwykłą mapą, 
uczestnik zabawy musi odnaleźć wskazane przez organizatorów miejsca i potwierdzić w nich swoją 
obecność, a potem zameldować się na mecie w określonym czasie.  
 
Jak się zapisać?  
Zabawa rozpoczyna się w sobotę, 22 września w Topile o godzinie 11.30. Uczestnicy mogą przesyłać 
zgłoszenia za pośrednictwem strony http://lucznik.pttk.radom.pl/ oraz https://puszczailudzie.info/. 
Można również zapisać się mailowo, przesyłając wiadomość na adres 
lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl.  Zgłoszenia przyjmowane są do 19 września włącznie. Ilość 
miejsc  ograniczona. Dojazd do miejsca imprezy na koszt własny - możliwy kolejką wąskotorową 
(start kolejki o 10.00 z Nadleśnictwa Hajnówka) lub samochodem prwatnym. 
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Projekt „Puszcza i ludzie” 

REGULAMIN MARSZU NA ORIENTACJĘ 
"BIORÓŻNORODNOŚĆ PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ" 

 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Marsz na orientację "Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej", zwany dalej 

Marszem na orientację jest imprezą o charakterze rekreacyjno - edukacyjnym, 

zorganizowaną w formie marszu pieszego na orientację połączoną z zadaniami 

przyrodniczymi w różnych formach. 

1.2. Program Marszu na orientację oraz wszelkie niezbędne informacje są dostępne dla 

uczestników na stronach internetowych www.powiat.hajnowka.pl i 

http://lucznik.pttk.radom.pl/ 

1.3. Organizatorem Marszu na orientację jest Starostwo Powiatowe w Hajnówce zwane 

dalej Organizatorem. 

1.4. Wykonawcą marszu na orientację jest Oddział PTTK Łucznik w Radomiu.  

1.5. Zadaniem uczestnika/zespołu (tj. drużyny 3-4 osobowej lub rodzinnej składającej się 

każdorazowo z osób dorosłych i młodzieży/dzieci) jest potwierdzenie w określonym 

limicie czasu swojej obecności przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych. 

  Osoby niepełnoletnie, mogą uczestniczyć wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

1.6. Udział w imprezie jest bezpłatny. 

 

 

2. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 
2.1. Obowiązki związane z organizacją Marszu na orientację: 
- wytyczenie i oznakowanie właściwych punktów trasy Marszu na orientację; 



- uzyskanie wszystkich koniecznych zezwoleń od właścicieli terenu oraz innych instytucji, 

jeśli ich zaangażowanie podczas organizacji Marszu na orientację jest wymagane 

prawem; 

- zapewnienie obsługi technicznej, właściwej dla przeprowadzenia Marszu na orientację; 

- zapewnienie mapy trasy; 

- przygotowanie zadań do wykonania przez uczestników z podziałem na poszczególne 

kategorie - różnorodność biologiczna (rozpoznawanie roślin i zwierząt), historia 

Puszczy Białowieskiej, formy ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej. 

2.2. Organizator przewiduje przygotowanie puli nagród dla uczestników (w tym dyplomy 

oraz upominki dla osób, które zdobędą największą ilość punktów). 
2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Marszu na orientację w 

dowolnym momencie z przyczyn niezależnych. 
2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu imprezy z 

przyczyn niezależnych od organizatora, takich jak np. zakaz wstępu do lasu lub 
załamanie pogody. 
 

3. CELE MARSZU NA ORIENTACJĘ: 

- aktywne poznanie bioróżnorodności i historii Puszczy Białowieskiej poprzez 

bezpośredni kontakt z przyrodą;  

- popularyzacja imprez Marszu na orientację, jako niekonwencjonalny rodzaj 

wypoczynku; 

- propagowanie połączenia aktywności fizycznej z zadaniami poszerzającymi ogólną 

wiedzę przyrodniczą, jako aktywna forma spędzania czasu wolnego; 

- zachęcenie mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej, jak i turystów do spędzania 

czynnego poznawania bogactwa Puszczy Białowieskiej; 

- możliwość sprawdzenia się w zajęciach o charakterze orientacyjnym z mapą; 

- poznanie nieznanej jeszcze wszystkim formy aktywności jaką jest Marsz na 

orientację; 

- wspólna zabawa połączona ze zdobywaniem wiedzy przyrodniczej z korzyścią 

zdrowotną 

- budowanie pozytywnego stosunku do otaczającej przyrody. 

4. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 
4.1. Udział w marszu jest dobrowolny. W marszu uczestnicy startują na własną 

odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie 

marszu i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatora. 

4.2. Uczestnicy są obowiązani do: 



- przystępowania do uczestnictwa w marszu w stanie zdrowia nie stanowiącym 

przeciwwskazania do podejmowania wysiłku fizycznego z założeniem wystąpienia 

trudnych warunków atmosferycznych; 

- udzielania wzajemnej pomocy w razie wypadków lub wystąpienia innych 

niebezpiecznych sytuacji oraz powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach 

organizatorów oraz służby ratownicze/medyczne; 

- uczestnicy potrzebujący specjalnych leków i zażywający stale muszą zapewnić je 

sobie sami. Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy 

wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników; 

- szczególnej dbałości o środowisko naturalne, w tym nie zaśmiecania terenu i nie 

niszczenia przyrody; 

- w czasie Marszu na orientację uczestnicy mają obowiązek stosować się do 

regulaminu marszu, poleceń Organizatora i innych osób wskazanych i upoważnionych 

przez Organizatora; 

- w razie rezygnacji z uczestnictwa w trakcie marszu należy ten fakt niezwłocznie 

zgłosić Organizatorowi; 

- dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu elementów marszu sporządzonych 

przez Organizatora skutkować będzie dyskwalifikacją. 

 
5. BEZPIECZEŃSTWO 

5.1.  Na całej trasie Marszu na orientację należy przestrzegać zasad ostrożności 

mających na celu uniknięcia niebezpieczeństwa, bądź też nie narażenia na 

niebezpieczeństwo innych uczestników, Organizatora ani osób postronnych. 

5.2. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i innych 

środków odurzających, pod rygorem natychmiastowej dyskwalifikacji. 

5.3. Każdy uczestnik Marszu na orientację, musi zaopatrzyć się w odpowiednią ilość 

pożywienia, sprzętu, ubrań i wszelkich rzeczy niezbędnych do nawigacji i 

pokonania trasy, z uwzględnieniem niesprzyjających warunków pogodowych. 

5.4. W razie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników, 

gracze są zobowiązani poinformować o takim fakcie Organizatora oraz 

odpowiednie służby. 

5.5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nagłych wypadków, Organizator ma 

prawo czasowo lub definitywnie przerwać przebieg marszu. W tej sytuacji 

uczestnicy powinni niezwłocznie udać się we wskazane miejsce i oczekiwać 

dalszych instrukcji od Organizatora. 

 

 



6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia. 

6.2. Wszyscy uczestnicy Marszu na orientację zobowiązani są do zapoznania się z 

niniejszym regulaminem, potwierdzenia swoim podpisem akceptacji jego 

postanowień oraz wyrażenia pisemnej zgody na zrzeczenie się wszelkich 

roszczeń wobec Organizatora, poprzez podpisanie Oświadczenia uczestnika 

marszu. Nie podpisanie Oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do 

udziału w grze. 

6.3. Uczestnicy Marszu na orientacje wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku, 

imienia i nazwiska w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach 

promocyjnych Organizatora, a także na gromadzenie tychże danych w bazach 

danych Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U.2018, poz.1000). Zgadzają się również na otrzymywanie 

korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój e-mail zgodnie z 

ustawą z dnia 18.01.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 

144/02, poz.1204). 

6.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian 

dotyczących marszu, wynikających z przyczyn niezależnych, wystąpienia sytuacji 

związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub nakazanych przez 

uprawione organy, a także do całkowitego odwołania Marszu na orientację, jeżeli 

będzie to konieczne ze względu na nieprzewidziane okoliczności. W powyższej 

sytuacji Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub 

straty poniesione przez jakiekolwiek osoby.  

6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestników 

(przygotowanie sprzętu, przejazd, wyżywienie i inne), związane z udziałem w 

Marszu na orientację w żadnej sytuacji łącznie z odwołaniem imprezy.  

6.6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, w 

uzasadnionych przypadkach, w trakcie trwania przygotowań oraz w trakcie imprezy. 

Wszelkie zmiany zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie 

w nowej wersji regulaminu na stronie internetowej lub w razie konieczności 

przekazane drogą e-mailową lub telefoniczną. 

6.7. Uczestnicy nie stosujący się do regulaminu Marszu na orientację mogą zostać 

zdyskwalifikowani.  

6.8. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. 

6.9. Wszelkie dodatkowe informacje o marszu oraz wskazówki mające służyć pomocą w 

przygotowaniu do uczestnictwa będą publikowane na stronie internetowej. 



 

7. RAMOWY PROGRAM MARSZU 
Podane godziny (poza rozpoczęciem) są orientacyjne. 

11.30 Wiata turystyczna w Topile: przyjmowanie uczestników Marszu oraz wydawanie 

pakietów startowych. 

12.00 Uroczyste rozpoczęcie wydarzenia 

12.15 Krótkie szkolenie z posługiwania się mapą, oraz zasad marszów na orientację 

12.30 Wyjście na ok. 3 km trasę marszu na orientację. Drużyny będą startowały z 5 

minutowym interwałem. 

14.30 planowany powrót z trasy pierwszych zespołów 

14.30 ognisko. Organizator zapewni bigos, kiełbasę, chleb 

8. DODATKOWE INFORMACJE 

16.30 uroczyste zakończenie Marszu. 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres piotrzgoda@skroty.eu.org lub 

telefonicznie 661 702 673 (Piotr Zgoda) 

Zgłoszenia udziału należy dokonać na specjalnym formularzu. 

mailto:piotrzgoda@skroty.eu.org�


 

                    Formularz zgłoszeniowy uczestników marszu na orientację 

"Żubrowym Szlakiem" 22.09.2018 Topiło 
 

SKŁAD DRUŻYNY:               
lp. Imię i nazwisko e-mail Telefon kontaktowy 
1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

  

 
1. Zgodnie z załącznikiem nr 1, wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
formularzu zgłoszeniowym w celach związanych z realizacją projektu Puszcza i ludzie". 
2. Oświadczamy, że jesteśmy zdolni pod względem fizycznym i psychicznym do wzięcia udziału w wydarzeniu, 
o którym mowa powyżej, nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do naszego uczestnictwa w 
wydarzeniu oraz, że uczestniczymy w wydarzeniu wyłącznie na własną odpowiedzialność. 
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 
Formularz zgłoszeniowy należy wysłać faksem pod numer  85 682 42 20, pocztą elektroniczną na 
adres:  lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl lub dostarczyć osobiście do Starostwa Powiatowego w 
Hajnówce,  ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. 4 
 
Termin marszu:            22.09.2018 r. (sobota) 
Godzina:    11.30 – 15.00 
Miejsce:    Topiło, start i meta - wiata obok stacji kolejki 
 
Udział w marszu jest bezpłatny, dojazd we własnym zakresie 
 
UWAGA: Wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane mailowo bądź 
telefonicznie. 
 
Dodatkowe informacje związane z organizacją marszu udzieli p. Lucyna Lewczuk oraz p. Dawid 
Wojciuk - tel. (85) 682 30 46. Zapytania można kierować również na adres: 
lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl oraz dwojciuk@powiat.hajnowka.pl 
 
O  ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ NA MARSZ NA ORIENTACJĘ  DECYDUJE 
KOLEJNOŚĆ ZŁOSZEŃ 

 
……………………………………………......  ……………………………………………… 
Data:  Podpis czytelny  osoby zgłaszającej drużynę 
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