
I RODZINNY PIKNIK EKOLOGICZNY 

„Słowińskie ścieżki” 

 

REGULAMIN 

 

1. Piknik odbywa się w Słowińskim Parku Narodowym na terenie byłej jednostki wojskowej 
w Czołpinie w dniu 07 września 2013 roku w godz. 10.00-14.00 (rokrocznie 2 sobota 
września). 

2. Organizatorem Pikniku jest Słowiński Park Narodowy. 
3. W Pikniku biorą udział grupy rodzinne. Grupa rodzinna to minimum 1 osoba dorosła +1 

dziecko do 18 lat, maksimum 7 osób. 
4. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się grupy rodzinnej w punkcie rejestracji na 

terenie jednostki wojskowej w Czołpinie w godz. 10.00-11.00 w dniu Pikniku. 
5. Grupy rodzinne uczestniczące w Pikniku ponoszą jedynie opłatę parkingową wynoszącą 1,00 

zł od samochodu osobowego, jak w przypadku stałych mieszkańców Gminy Smołdzino. 
6. W ramach Pikniku grupy rodzinne uczestniczą w konkurencjach sprawdzających przede 

wszystkim wiedzę przyrodniczą, a także różnorodne umiejętności, zarówno indywidualnie, jak 
i grupowo. Do zaliczenia kolejnych konkurencji wystarczy wiedza przyrodnicza w stopniu jak 
najbardziej podstawowym.  

7. Podczas rejestracji każda grupa rodzinna otrzyma numer identyfikacyjny, kartę zadań do 
wykonania, a także mapę rozmieszczenia stanowisk, w których grupy rodzinne będą 
realizować poszczególne konkurencje. 

8. Konkurencje mogą być wykonywane przez grupy rodzinne w dowolnej kolejności, każda 
konkurencja jest punktowana.  

9. Na każdym stanowisku grupa rodzinna otrzyma pakiet zadań do realizacji. Obsługa 
stanowiska, po prawidłowym wykonaniu przez grupę rodzinną zadań, przydziela odpowiednią 
liczbę punktów wpisując ją do karty zadań w odpowiadające zadaniu miejsce i do specjalnego 
arkusza punktacji na stanowisku. Liczba punktów w obu przypadkach musi być zgodna. 

10. Grupa rodzinna na każdym stanowisku po zaliczeniu określonych konkurencji otrzyma 
potwierdzenie poprzez odcisk pieczątki charakteryzującej jeden z Obwodów Ochronnych 
SPN, a na wybranych stanowiskach otrzyma losowo upominek. 

11. Punkty otrzymane na stanowiskach podlegać będą zsumowaniu przez komisję w punkcie 
rejestracyjnym. 

12. Na podstawie zdobytych punktów na poszczególnych stanowiskach (minimum 22 punkty) 
grupa rodzinna otrzyma zezwolenie uprawniające do nieodpłatnego wstępu do SPN i jego 
obiektów dla całej rodziny do wyboru: w dniu Pikniku, we wrześniu 2013 roku lub w 2014 
roku. 

13. Dla zgłoszonych dzieci w wieku 4-10 lat w godz. 13.00-13.45 odbędzie się konkurs 
plastyczny pt. „Widokówka z SPN”, który zostanie rozstrzygnięty przez Jury składające się z 
pracowników SPN, w dniu Pikniku do godz. 14.00. Zwycięzcy konkursu plastycznego zostaną 
nagrodzeni. 

14. W czasie trwania Pikniku wszyscy uczestnicy realizujący zaproponowany program 
Słowińskiego Parku Narodowego w postaci wykonywania zadań w poszczególnych 
konkurencjach są zwolnieni z opłat za wstęp do Parku na terenie byłej Jednostki Wojskowej w 
Czołpinie – Obwód Ochronny Smołdziński Las. 

15. W czasie trwania Pikniku uczestnicy mogą w wyznaczonym i nadzorowanym przez 
Organizatora miejscu na parkingu korzystać z rozpalonego ogniska, do którego drewno 
zapewnia Organizator. Uczestnicy sami muszą się zaopatrzyć w kijki do pieczenia kiełbasek, 
kiełbaski i in. artykuły spożywcze. Na miejscu będzie czynny bar BIELIK. 

16. SPN przysługuje prawo do odwołania Pikniku w przypadku złych warunków 
atmosferycznych. Informacja o odwołaniu będzie dostępna na www.slowinskipn.pl.  
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