Regulamin akcii sprzątania,,OPN kochamy, więc go sptzątamy"
w dniu t7 vtześnia2022r.

],

Cel akcii

T.

Celem prowadzonej akcji sprzątania pod nazwą ,,OPN kochamy, więc go sptzątamy"
(określanejdalej skrótem akcja) jest dbanie o przyrodę, kształtowanie Świadomych postaw
prośrodowiskowyó a także w zbudzenie poczucia współodpowiedziaLro ściza utrzymanie
przestrzeni publicznej na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego (dalej w skrócie Parku).
Akcja sprzątania częściudostępnionych do zwiedzania szlaków turysĘcznych i Ściezek
przyrodniczych Parku ma bezpośrednio na celu zebranie śmieci pozostĄch po sezonie
turystycznym przede wszystkim na szlakach.
,,

Informacie ogólne:

a)

akcja odbędzie się na obszarze Parku w dniu 17 wtześnia2022r., w godz.9.00-15.00,

b) organizatorem akcji jest Ojcowski Park Narodowy,
c) termin akcji moze ulec zmianie w związku z odgórnymi

obostrzeniami sanitarnymi
mogącymi obowiązywać w danym okresie, dlatego bezpośrednio przed akcją należY
monitorować komunikaty jakie będą zamieszczarte przez Park na stronie
www.ojcowskiparknarodowy.pl otaz w mediach społecznościowych. W takiej sytuacji

Parkzastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu,
d) w akcji biorą udziałpartterzy i patroni akcjłktórzy wyrazili chęĆ wspÓĘracy,
e) akcja jest skierowana do osób indywiduaLrych (w tym rodzin) otaz

zorganizowanych

na zasadach dobrowolnego

dla

gruP

uczesfurictwa okreŚlonego

w pkt 4 przedmiotowego regulaminu,

0

odpady w workach należy składać w wyznaczonych punktacĘ które zostaną podane
do wiadomości na stronie intemetowej Parku i w mediach społecznoŚciowych OPN, ,

g) odbiór odpadów zapewnia ParĘ
h) miejsca składania worków z odpadami będą odpowiednio oznakowaneprzezPark,
ł akcja będzie promowana w mediach oraz profilach społecznoŚciowych organizatora,

j)

partnerów, patronów i partrerów medialnych.
obszat akcji obejmuje wszystkie szlaki furystyczne na terenie OPN oraz pobocza dróg
gminnych;

J.

Informacje szczegółowe dla partnerów i patronów, biorących udzińw akcii:

a) Park zapewnia wodę, rękawiczki, worki i czapkę dla partnerów i patronów, biorących
udział w akcji oraz poczęsfunek (kawa herbata, grochówka) wydawany uczesforikom
po okazaniu stosownego kuponu w godzinach 1"2.30 - 14.00 przy budynku Ośrodka

b)

dukacyjno-dydakĘczne go (dawny,, Hotel pod Kazim ier zem" ),
partnerzy ucześniczą w organizacji punktów wydawania pakietów startowych i kuponów
uprawniających do bezpłatnego wejściado obiektu wskazanego w pkt 4 a) oraz otrzymania
posiłku wskazanego w pkt 3 a) regulaminu i/lub, o ile to możliwe, uczestniczą
w sprzątaniu dowolnych odcinków szlaków. Punkty startowe działają w godzinach
E

9.00

_ 10.00,
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c) w

PrZYPadku sprzątaniu poboczy dróg gminnych organizator zapewnia kamizelki
odblaskową

d) Patroni

i

partnerzy vłyrńają zgodę na umieszczenie logotypów instytucji na plakacie
promującym Akcje i w mediach społecznościowychParku;

4.

Informacje szczegółowe dla osób dobrowolnie uczestni czącychw akcji:
a) uczestnicy akĄi zgłaszają chęć udziaŁu w akcji wysyłając wiadomośće-mail na ad,res:
oPnar@Pro.onet.p1; wiadomoŚĆ musi zawierać nagłówek: ,,Akcja sprzątania opN
- zgłoszenie", imię i nazwisko osoby zgłaszającej/ numer telefonu kontaktowego, liczbę
zgłaszanych osób oraz wskazanie punkfu startowego (wykaz punktów znajduje się

w załączniku nr 1 do regulaminu) w rejonie wybranego obszaru sprzątania, z którego
odbiorą Pakiet startowy oraz kupon uprawniający do jednokrotnego, bezpłatnego
zwiedzania ekspozycji przyrodniczej w termlnie 17.09-17.10.2022 r., w dniach i godzinach

otwarcia WW. obiektu. Przed zwiedzaniem kupon należy pozostawić u kasjera.
Uczestnicy w punktach startowych otrzyrnują także kupon na posiłek wskazany

b)

c)
d)
e)

0
8)
h)

i)

w pkt 3 a) regulaminu,

osobY, które stawią się na punktach startowych bez wcześniejszej rejestracji zostaną
zarejestrowane W danym punkcie oraz otrzymają pakiety startowe (do wyczerpania
zapasowych pakietów) i kupony wskazane w pkt 4 a),
w dniu akcjibezpłatnie udostępnia się parking ZŁotaGóra,
organizator nie zapewnia transporfu zbiorowego ani żadnej innej formy transporfu
w trakcie akcji,
dla uczestników akcji organizator zapewnia wodę, worki na odpady, rękawiczki i czapkę

z

daszkiem,

W formie pakietów startowycĘ wydawanych we

wskazanych
i oznakowanych punktach (załączniknr 1 do regulaminu) w godzinach 9.00 10.00,
uczestnicy mogą poruszać się wyłącznie po udostępnionych odciŃach szlaków dróg
i ścieżek,
osoby niepełnoletnie mogą wziąć udziŃ w akcji pod waruŃiem przebywania na akcji
zprawnym opiekunem,
uczestnicy akcji poruszający się wzdłużpoboczy dróg gminnych (Murownia-ojców,
Pieskowa Skała - Herianówka, Parking w Ojcowie-do Willi Kopcńskich,V,{ąwoz Sokolec
w granicach Parku ) otrzymająod organizatora kamizelki odblaskowe,

miejsca Pozostawiania worków

z

zebranymi odpadami wskazano

nr 2 do regulaminu;

w

Załączniku

Z-ca Dyrektora
NarodoWego
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Załączniknr 1: Wykaz punktów startowych.
Punkty startowe (w zgłoszeniu udziafu w akcji wymagane jest wskazanie konkretnego
punkt startowego):

i,

;;}"'\

1,. Park Zamkowy w Ojcowie - główny punkt przed Hotelem pod Łokietkiem

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Parking ZłotaGóra
Kasa Jaskini Ciemnej
Dolina Sąspowska - osada,,Borowcowa'

Pieskowa Skała - wejścia na czerwony szlakpowyżej parkingu gruntowego przy zamku w Pieskowej
Skale (200 m powyżej parkingu pod zamkiem

9oneczna Góra - łąka przy końcu drogi asfaltowej
Przed Willą Kopcińskich

Drewniana Droga - przy słupku z czerwonątabliczkąz napisem Ojcowski Park Narodowy
Murownia -przy ,,witaczu"
10, Czajowice - na szlaku przed kontenerem WC ptzedl. Łokietka

11. Grodzisko - plac przy Kościele
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Załączniknr

2.

Wykaz punktów składania worków zzebtanymi odpadami.

Punkty złożeniaworków (worki można składać w dowolnym punkcie ich odbioru).
Punkty zostanąoznakowane tabliczkami na drewnianych palikach wysokości ok.

1.
2.
3.
4,

Park Zamkowy w Ojcowie - główny punkt przed Hotelem pod Łokietkiem
Parking ZłotaGóra

5.
6.
7,
8.
9.

Przed Willą Kopcińskich

1,5 m).

Kasa }askini Ciemnej
Pieskowa Skała - wejŚcia na czerwony szlak powyżej parkingu gruntowego przy zamkuw pieskowej
Skale (200 m powyzej parkingu pod zamkiem)

Przed Willą Warzechówką w Dolinie Sąspowskiej
Przy tablicy informaryjnej u wylotu Doliny Zachwtu (zejście szlaku czerwonego)
Pod skamieniałym Wędrowcem w Grodzisku

Ptzy tablicy ,,Płazy" pod zamkiem w Pieskowej Skale
10. Lepianka
11. Skała Wójtowa przy moście
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