REGULAMIN IV FESTYNU PODRÓŻNIKA
Złotoryja, 22 czerwca 2013, godz. 12.00- 18.00

1. ORGANIZATOR
Organizatorem IV Festynu Podróżnika, który odbędzie się podczas IV Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów
jest Stowarzyszenie MKS AURUM KOBUD ZŁOTORYJA.
Współorganizatorami są: Zamek Grodziec, Starostwo Powiatowe w Złotoryi.
2. CELE IMPREZY
• Promocja regionu Wygasłych Wulkanów i Zamku Grodziec- atrakcje kulturowoturystyczne
• Edukacja historyczna
• Poznawanie tradycji regionalnych
• Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu
3. TERMIN I MIEJSCE
Impreza przeprowadzona zostanie w ramach IV Biegu Wygasłych Wulkanów oraz IV Małego Zdobywcy
Wulkanów i IV Nordic Walking- Na Wulkan Marsz, w dniu 22 czerwca 2013 roku w godzinach od 12.00 do
18.00 na terenie średniowiecznego ZAMKU GRODZIEC.
Festyn Podróżnika przeznaczony jest dla wszystkich zawodników biorących udział w powyższych biegach jak
również osób zainteresowanych udziałem w grze.
4. ZASADY UCZESTNICTWA
Festyn polega na wykonywaniu zadań podczas zwiedzania Zamku Grodziec znajdującego się na Wygasłym
Wulkanie. Podczas Festynu będzie można spotkać między innymi: Kasztelana Zamku, Czarną Prababkę, oraz
zielarza mikstur wszelakich. Jest to ciekawa forma spędzania czasu oparta na historii zamku i tradycji
średniowiecznej.
Każdy uczestnik Festynu, któremu uda się rozwiązać zadania, oraz ułożyć hasło główne weźmie udział w
losowaniu atrakcyjnych nagród.
Aby to zrobić należy po wykonaniu zadań i wpisaniu w odpowiednią kartę hasła głównego, uczestnik okazuje
w Biurze Zawodów wypełniony kupon z rozwiązanym hasłem. W zamian otrzymuje mały kupon, który po
wypełnieniu danymi wrzuca do urny.
5. NAGRODY
Na uczestników Festynu Podróżnika, którzy odkryją hasło czekają ciekawe nagrody rzeczowe m.in.
• Rower górski
• Trzy talony po 100 zł każdy do zrealizowania w sklepie Decathlon
• Trzy talony po 100 zł każdy do zrealizowania w sklepie firmowym Ren-But lub w sklepie
internetowym www.smykowakopalnia.pl
• Oraz wiele innych nagród
Losowanie nagród odbędzie się 22 czerwca 2013 roku o godzinie 18.15 na scenie przy Zalewie Złotoryjskim.
6. OPŁATY
Ceny kuponów Festynu Podróżnika:
• 10 zł- Mały Zdobywca Wulkanów oraz dzieci i młodzież szkolna nie biorąca udział w biegu
• 15 zł- Zawodnicy biorący udział w IV Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów i IV Nordic Walking
• 20 zł- osoby zainteresowane udziałem w Festynie
W cenie kuponu Festynu Podróżnika zawarty jest dojazd i powrót na Zamek Grodziec zapewniony przez
Organizatora.
Busy odjeżdżają z parkingu Nad Zalewem od godz. 12.00 do godz. 16.30 Ostatni powrotni bus odjeżdża o
godzinie 18.00 spod Zamku Grodziec
7. LOSOWANIE NAGRÓD

Zakończenie Festynu Podróżnika dla uczestników IV Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów, IV Małego
Zdobywcy, IV Nordic Walking- Na Wulkan Marsz oraz osób, które nie brały udział wbiegu przewidziane jest
sobota 22 czerwca 2013 roku, gdzie na scenie mieszczącej się Nad Złotoryjskim Zalewem będą rozlosowane
nagrody. Warunkiem odbioru nagrody jest uczestnictwo w losowaniu i jej osobisty odbiór.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Aktualna wersja regulaminu Festynu Podróżnika jest
zamieszczona na www.biegwulkanow.pl

