
Mikstackie grzybobranie z piknikiem w Przedborowie - 26 września 2015 r. 

Regulamin Mikstackiego grzybobrania i konkursów:  

1. Zasady ogólne: 

- grzybobranie odbywa się na terenie Nadleśnictwa Przedborów w terminie 26 

września 2015 

- organizatorem są: Urząd Miasta i Gminy Mikstat, Nadleśnictwo Przedborów  

- w Grzybobraniu i pikniku biorą udział drużyny (od 1 do 4 osób), w drużynie 

przynajmniej jedna osoba musi być pełnoletnia, każda drużyna musi być zaopatrzona 

w: telefon, zegarek i koszyki i identyfikatory (z nazwą drużyny i imieniem uczestnika – 

identyfikatory dostarczą organizatorzy)    

- każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków   

- w ramach imprezy odbywa się grzybobranie (zbieranie grzybów) oraz piknik z 

konkursami, a do klasyfikacji zlicza się punkty uzyskane za zebrane grzyby oraz za 

udział w konkursach, nad przebiegiem konkurs czuwa komisja sędziowska 

wyznaczona przez organizatorów 

- oddzielny oceniany będzie konkurs kulinarny  

- impreza ma charakter otwarty dla mieszkańców RP 

- rejestracja uczestników: pocztą elektroniczną na adres pklimek@mikstat.pl, tel. 

62 731 00 43 w. 15 lub w dniu konkursu na placu zbiórki na min. pół godz. przed 

rozpoczęciem grzybobrania    

- zbiórka uczestników na „Placu pod dębem”, rozdanie identyfikatorów, następnie 

drużyny udadzą się do lasu własnym środkiem lokomocji, powrót na miejsce pikniku 

do godz. 13.   

2. Czas: 

- zbiórka uczestników w godz. 8.00-8.30, odprawa z uczestnikami – 8.35, 

grzybobranie – 9.00- 13.00  

- piknik – 13.30-16.00 

- ogłoszenie punktacji, wręczenie nagród – 16.30 

- biesiada – 17.00-19.00. 

3. Grzybobranie: 

- uczestnicy zbierają zdrowe grzyby jadalne do koszyków  

- należy używać nożyków, żeby nie naruszyć grzybni 

- zakazuje się używania worków i torebek plastikowych oraz wyrywania grzybów  

- zabrania się zbierania grzybów znajdujących się pod ochroną oraz niszczenia 

grzybów niejadalnych i trujących 
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- zabrania się wkładania do koszyków grzybów zebranych przed godziną rozpoczęcia 

grzybobrania.   

4. Piknik:  

- gry zręcznościowe: rzut lotkami do tarczy, rzut piłką do puszek – w konkursie 

startuje jeden członek drużyny  

- prezentacja fraszki lub piosenki piknikowej 

- konkurs plastyczny na portret grzyba  

- test wiedzy o lesie i grzybach   

- konkurs kulinarny na zupę grzybową i pierogi z grzybami.  

5. Punktacja:  klasyfikację drużyn ustala się na podstawie liczby zdobytych punktów  

- za każdy zebrany przez drużynę zdrowy jadalny grzyb – 1 pkt. 

- za każdy punkt zdobyty w grach zręcznościowych – 1 pkt. 

- za udział w prezentacji fraszki lub piosenki – 2 pkt.  

- za udział w konkursie plastycznym – 2 pkt.  

- test wiedzy (quizy tematyczne o grzybach i lesie) – za każdą prawidłowa odpowiedź 

1 pkt. 

- za złamanie regulaminu drużyna zostanie wykluczona z konkursu. 

6. Konkurs kulinarny na „Kulinarnego króla” 

- uczestnicy w domu przygotowują potrawę z wykorzystaniem grzybów, która 

podczas pikniku będzie oceniana przez jury ze względu na walory smakowe, 

zapachowe i estetykę prezentacji. 

7. Nagrody: 

- 1. miejsce – puchar, wizyta w Brukseli na zaproszenie europosła Andrzeja Grzyba  

- 2. miejsce – upominek, atlas grzybów 

- 3. miejsce – upominek, atlas grzybów 

- nagroda specjalna – upominek, dla osoby, która znajdzie największego grzyba 

- wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa. 

8. Jury – 3-osobową komisję sędziowską wyznaczą organizatorzy. Komisja będzie 

oceniać potrawy w konkursie kulinarnym oraz zliczy punkty uzyskane przez 

poszczególne drużyny w grzybobraniu oraz za gry i quizy.  

Drużyna, która uzyska najwięcej punktów za zbiórkę grzybów oraz za udział w 

konkursach w ramach pikniku zdobędzie tytuł „Grzybowego króla”.  

9. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w harmonogramie imprezy i 

regulaminie konkursu, o których poinformują uczestników przed rozpoczęciem 

grzybobrania.   


