
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 Regulamin wydarzenia „Czyste Góry Sowie” (termin 22-09-2018r.)  
 
1. Organizatorem wydarzenia jest Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” 

(wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000321512) 

2. Dane kontaktowe organizatora:  
siedziba/adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca, e-mail: 
biuro@partnerstwo-sowiogorskie.pl, www.biuro@partnerstwo-sowiogorskie.pl 

        tel./fax.: 74 87 161 50, tel. kom.:  
 Koordynator: 661 607 559 
 Organizator: 539 972 140  

3. Kierownictwo wydarzenia „Czyste Góry Sowie”: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 
Sowiogórskie”  

4. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-
2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

5. Zasady wydarzenia „Czyste Góry Sowie” określa niniejszy Regulamin, który obowiązuje 
podczas trwania wydarzenia zgodnie z Planem organizacyjnym opracowanym na dzień 
22-09-2018 stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.  

6. Celem wydarzenia jest wzrost aktywności mieszkańców oraz turystów poprzez 
zwiększenie świadomości ekologiczno - przyrodniczej przy jednoczesnej kampanii 
promocyjnej Gór Sowich. 

Ponadto wydarzenie ma na celu: 
- popularyzację turystyki pieszej,  
- zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczymi, przyrodniczymi, 

turystycznymi, historycznymi i kulturowymi obszaru objętego Lokalną Strategią 
Rozwoju,  

- integrowanie mieszkańców z regionem, 
- propagowanie ochrony środowiska naturalnych obszarów chronionego krajobrazu 

oraz rezerwatów przyrody. 
7. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest wpisanie się na listę obecności, co jest 

jednoczesnym potwierdzeniem zaznajomienia się oraz akceptacji warunków 
niniejszego Regulaminu. Lista obecności dostępna będzie w miejscach zbiórek 
wskazanych w planie organizacyjnym u opiekunów grupy.  

8. Przez akceptację niniejszego Regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia 
prawnego i odszkodawczego od Organizatora lub jego zleceniodawców,  
w razie wypadku lub szkody związanej z realizacją programu wydarzenia. 

9. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i dobrowolny. 
10. Zakres odpowiedzialności Organizatora: 

- organizator posiada ubezpieczenie OC organizatora imprez niemasowych,  
nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NNW 

- organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane  
z obsługą i przeprowadzeniem wydarzenia, nie ponoszą odpowiedzialności  
za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe oraz za  straty i rzeczy zaginione, które 
wystąpią przed, w trakcie lub po wydarzeniu,  
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- organizator nie ponosi odpowiedzialności za przybycie uczestników na miejsca 
zbiórek oraz powrót  z miejsc zbiórek, na które uczestnicy przybywają we własnym 
zakresie i na własną odpowiedzialność. 

11. Obowiązki uczestników: 
- warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, zapisanie 

się  na liście uczestników z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych  
oraz obowiązkowe podporządkowanie się decyzjom Organizatora lub osobom przez 
niego wskazanych (np. Przewodnika); Niedostosowanie się uczestnika do wiążących 
poleceń Organizatora może skutkować natychmiastowym wykluczeniem uczestnika 
z Wydarzenia.  

- zapisanie się na liście uczestników wydarzenia jest potwierdzeniem zapoznania się 
z niniejszym Regulaminem i zobowiązaniem się do jego przestrzegania; 

- zgodnie z ideą wydarzenia pn. „Czyste Góry Sowie” uczestnicy zobowiązani  
są do sprzątania przemierzanych szlaków w Górach Sowich wykorzystując w tym 
celu zapewnione przez Organizatora rękawice i worki na śmieci 

- uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność  
- niepełnoletni mogą brać udział w wydarzeniu wyłącznie na odpowiedzialność osób 

dorosłych dorosłych i pod ich wyłączną opieką (1 osoba dorosła może się 
opiekować nie więcej niż 7 osobami niepełnoletnimi). Osoba biorąca czasowo 
odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną 
zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział niepełnoletnich osób 
znajdujących się pod opieką tejże osoby w danym dniu. Organizator nie bierze 
odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas tej opieki 

- uczestnictwo w wydarzeniu należy dostosować do swoich możliwości fizycznych  
i zdrowotnych. W wydarzeniu mogą brać udział osoby nie posiadające 
przeciwwskazań lekarza na udział w wydarzeniach rekreacyjnych (brak 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wydarzeniu) 

- wszelkie niedyspozycje zdrowotne należy zgłaszać Organizatorowi wydarzenia 
- uczestnicy powinni posiadać ubiór (szczególnie buty) odpowiedni do miejsca  

i warunków atmosferycznych, w myśl obowiązujących przepisów każdy  
z uczestników jest zobowiązany do posiadania elementów odblaskowych 
umieszczonych w widocznych miejscach 

- osoby uczestniczące w zejściach pieszych zobowiązane są do posiadania sprawnych 
latarek bądź tzw. czołówek  

- każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, 
przepisów ruchu drogowego, regulaminów dotyczących odwiedzanych miejsc, 
zasad bezpieczeństwa i innych zasad wynikających z przepisów lokalnych oraz 
porządkowych określonych przez prowadzącego wycieczkę,  

12. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu wydarzenia dla celów 
dokumentacji oraz promocji lub reklamy wydarzenia i imprez w przyszłych latach. 
Wizerunek osób przebywających na terenie wydarzenia może zostać utrwalony,  
a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, 
reklamowych oraz promocyjnych. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wydarzenia z przyczyn  
od niego niezależnych, a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (nagła 
zmiana pogody itp. zdarzenia losowe). 
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14. W przypadkach szczególnych  
Organizator ma prawo do wycofania uczestnika z dalszego udziału w wydarzeniu bez 
prawa uczestnika do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

15. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Organizatora. 
16. Regulamin wydarzenia „Czyste Góry Sowie”  dostępny jest w siedzibie Organizatora 

oraz na stronie internetowej www.partnerstwo–sowiogorskie.pl  
17. Dodatkowych informacji na temat Wydarzenia  udzielają pracownicy Biura LGD  

w siedzibie Organizatora od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu wydarzenia „Czyste Góry Sowie” 

Plan organizacyjny 
 

 Przejście szlakami na szczyt góry Wielka Sowa pod opieką przewodników górskich trasami 
pieszymi:  
 Głuszyca – Wielka Sowa:  

Parking przy ul. Leśnej –zbiórka o godz. 8:30 – wymarsz godz. 9:00  
 Przełęcz Sokola – Wielka Sowa 

Parking obok Karczmy Pod Sową - zbiórka godz. 12:00 – wymarsz  godz. 12:30  
 Przełęcz Jugowska – Wielka Sowa 

Parking na Przełęczy - zbiórka  godz. 10:50 – wymarsz godz. 11:00 
 Walim – Wielka Sowa  

CKiT w Walimiu ul. T. Kościuszki 2 – zbiórka godz. 10:30 w Sali bankietowej na parterze/ 
wymarsz  godz. 11:00 

Dojście na szczyt Wielkiej Sowy planowany na godz. 14:00 
Powrót – zejście z Wielkiej Sowy o godz. 15:30  
 
 Dla mniej aktywnych uczestników proponujemy krótsze trasy zapewniając dla ograniczonej 

liczby osób dojazd do Przełęczy Sokolej oraz Przełęczy Jugowskiej.  

Organizator na każdej z poniżej opisanych tras dojazdu zapewnia  transport  dla  ograniczonej 
liczby osób. Liczba osób mogących skorzystać z transportu autokarem ograniczona jest do 
maksymalnej liczby miejsc siedzących danego autokaru (Jugów - 49 miejsc, Pieszyce - 49 miejsc, 
Głuszyca-Jedlina Zdrój - 49 liczba miejsc). Organizator zaznacza, iż  z uwagi na ograniczoną liczbę 
miejsc w autokarach decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy kierować do opiekunów 
poszczególnych tras na wskazane poniżej numery telefonów kontaktowych. Kontakt z opiekunem 
grupy wyłącznie w bezpośredniej rozmowie telefonicznej. Zapewniamy transport uczestnikom, 
którzy dokonali zgłoszeń i otrzymali potwierdzenie wpisania na listę uczestników. Informacje  
o  dostępności miejsc w autokarach będą zamieszczane na bieżąco na stronie https://www. 
facebook.com – Wydarzenie pn.: „Czyste Góry Sowie” 
Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc do godz. 14:00 w dniu 20-09-2018r.  
W przypadku stwierdzenia wolnych miejsc po terminie zgłoszeń Organizator dopuszcza 
przyjmowanie zgłoszeń również w dniu 21-09-2018r. do godz. 13:00  
 

Miejsca wyjazdu autokarów: 

 JUGÓW - Parking przy Zespole Szkół Nr 1: ul. Główna 85 - wyjazd godz. 11:30  
(zbiórka uczestników godz. 11:00) 
Opiekun: kontakt – 669 608 374 

 PIESZYCE:  parking przy cmentarzu Parafii pw. Św. Antoniego przy ul. Ogrodowej  
- wyjazd godz. 10:30 
(zbiórka uczestników godz. 10:00 Pieszyce) 
Opiekun: kontakt – 661 607 559 

 GŁUSZYCA – parking ul. Leśna, – wyjazd godz. 11:00  
(zbiórka uczestników godz. 10:30) 
przejazd przez Jedlinę – Zdrój – przystanek przy Kompleksie Sportowy przy ul. Kłodzkiej – 
wyjazd godz. 11:30 (zbiórka uczestników godz. 11:00) 
Opiekun: kontakt – 539 972 140 
 

Dojazd do Przełęczy Sokolej lub Przełęczy Jugowskiej, następnie przejście na szczyt Wielkiej Sowy 
pod opieką przewodnika górskiego. Planowany czas dotarcia na szczyt Wielkiej Sowy o godz. 14:00.  
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Powrót – zejście z Wielkiej Sowy o godz. 15:30  
 

               Powrót autokarem: wyjazd o godz. 17:00 z miejsc:  
 

- Przełęcz Jugowska - Pieszyce parking przy cmentarzu Parafii pw. Św. Antoniego  
przy ul. Ogrodowej 

- Przełęcz Sokola – Jugów  ul. Główna 85,  
- Przełęcz Sokola - Głuszyca do ul. Grunwaldzka 26 z przystankiem w Jedlinie – Zdrój  

(przy Kompleksie Sportowym przy ul. Kłodzkiej)  
 
  

 PIKNIK NA WIELKIEJ SOWIE – godz. 14:00 
W programie ognisko, ciepły posiłek,  niespodzianki oraz  

pogadanka nt. problematyki zaśmiecania środowiska. 
 

 

 

 


