
Poznań, 6 grudnia 2022 roku

„Zorientowani na powiat poznański”
Regulamin akcji (zabawy)

1. Organizatorem akcji jest powiat poznański, a jego partnerami są:
Stowarzyszenie Dzieje z Murowanej Gośliny, Stowarzyszenie Przyjaciół
Rakowni z Rakowni, Stowarzyszenie Poco Loco Adventure z Poznania.

2. Celem akcji jest promocja Zielonych Punktów Kontrolnych (zwanych dalej
ZPK) w powiecie poznańskim oraz spacerów (biegów) na orientację jako
ciekawej i zyskującej popularność formy spędzania wolnego czasu.

3. Akcja potrwa do 31 sierpnia 2023 roku. Organizator zastrzega sobie prawo
do wcześniejszego zakończenia akcji, po wyczerpaniu puli upominków.

4. Zadaniem uczestników jest dotarcie do minimum 5 dowolnych punktów
kontrolnych (drewnianych słupków z biało-pomarańczowymi kwadratami
i numerami, wyposażonymi w perforator) zlokalizowanych na terenie
dowolnych Zielonych Punktów Kontrolnych w powiecie  poznańskim
(Kamionkach, Łopuchówku, Murowanej Goślinie, Rakowni).

5. Dotarcie do minimum 5 dowolnych punktów kontrolnych  należy potwierdzić
odbiciem perforatora (mechaniczny kasownik z igiełkami) na mapie przy
kratce z odpowiednim numerem punktu.

6. Mapy można samodzielnie wydrukować ze strony realizatorów ZPK  lub
nadleśnictw, na terenie których znajdują się ZPK:

 a) Zielony Punkt Kontrolny w Łopuchówku https://lopuchowko.poznan.
lasy.gov.pl/en/zielony-punkt-kontrolny

b) Zielony Punkt Kontrolny w Kamionkach https://babki.poznan.lasy.gov.
pl/zielony-punkt-kontrolny-w-kamiokach-nadlesnictwie-babki



c) Zielony Punkt Kontrolny w Murowanej Goślinie: https://www.
zielonypunkt-parkdzieje.pl/

d) Zielony Punkt Kontrolny w Rakowni http://rakownia.org/atrakcje/zielony-
punkt-kontrolny/

7. Po potwierdzeniu dotarcia do  5 dowolnych punktów kontrolnych na terenie
powiatu poznańskiego uczestnik akcji uzyskuje prawo do otrzymania
nagrody. Nagrodę stanowi upominek promocyjny powiatu poznańskiego.

8. Nagrodę, o której mowa w punkcie 7, można odebrać osobiście, po
uprzednim kontakcie telefonicznym, w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Poznaniu (ul. Jackowskiego 18, Wydział Promocji i Aktywności Społecznej, II
piętro, pokój nr 228 w godzinach urzędowania podanych na stronie
powiat.poznan.pl).

9. Warunkiem otrzymania upominku, o którym mowa w punkcie 8, jest prze-
kazanie mapy (map) osobie wydającej upominek. Przed odbiorem upominku, 
osoba go wydająca zatrzymuje mapę (mapy) lub dokonuje adnotacji unie-
możliwiającej jej/ich powtórne wykorzystanie do odbioru upominku.

10.  Podczas trwania akcji, jedna osoba może przekazać maksymalnie cztery
potwierdzenia dotarcia do minimum 5 punktów kontrolnych, za wyjątkiem
punktu 11.

.
11. W sytuacji, gdy w akcji bierze udział grupa osób (wycieczka, klasa itp.), w 

imieniu grupy mapy może przekazać jej przedstawiciel/nauczyciel/opiekun

12. W przypadku osób do 13 roku życia nagrody mogą odebrać ich rodzice lub 
opiekunowie prawni, jak również osoba wskazana w punkcie 11.

13. Upominki można odbierać do końca trwania akcji lub do wyczerpania ich 
puli, według kolejności zgłoszeń.

14. O wyczerpaniu puli upominków Organizator poinformuje niezwłocznie na 
stronie powiat.poznan.pl.

15. Przekazanie mapy/map w celu otrzymania upominku jest równoznaczne z 
akceptacją niniejszego Regulaminu.

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ustanowienia.

#ZielonePunktyKontrolne


