
Regulamin Wydarzenia „Noc Sów w Karkonoskim Parku Narodowym” 

 

1. Wydarzenie pod nazwą Noc Sów w Karkonoskim Parku Narodowym (dalej jako: 

Wydarzenie) jest organizowane i koordynowane przez Karkonoski Park Narodowy, we 

współpracy ze Stowarzyszeniem Ptaki Polskie z siedzibą w Goniądzu, będącym 

Koordynatorem Ogólnopolskim Wydarzenia Noc Sów. 

 2. Celem nadrzędnym wydarzenia jest edukacja na temat sów, ich biologii, wymagań 

siedliskowych, zagrożeń, roli w kulturze oraz ochronie. 

 3. Wydarzenie odbędzie się w terminie 21 marca 2020 r. na terenie Żywego Banku Genów 

Jagniątków, ul. Myśliwska 9a, 58-570 Jelenia Góra 

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Wydarzenia w Karkonoskim 

Parku Narodowym. 

5. Osoby niepełnoletnie mogą być uczestnikami wyłącznie pod bezpośrednią opieką 

rodziców/opiekunów prawnych, bądź pełnoletnich opiekunów. 

6. Każdy uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest posiadać: 

a) strój terenowy (obuwie terenowe, ciepła kurtka, nakrycie głowy, rękawice) 

zapewniający komfort przebywania w terenie leśnym.  

b) latarkę  

7. W przypadku braku odpowiedniego stroju uczestnik może być wykluczony z części 

terenowej.  

8. W czasie Wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków 

odurzających, substancji psychotropowych, zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Naruszenie 

tych zasad skutkuje wykluczeniem z Wydarzenia.  

9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody i straty powstałe w mieniu Organizatora lub 

w mieniu osób trzecich w wyniku swoich działań.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:  

a) za szkody lub straty wyrządzone w mieniu Uczestnika z winy osób trzecich;  

b) za żadne towary, przedmioty wniesione lub pozostawione przez Uczestnika w 

związku z udziałem w Wydarzeniu;  

c) za jakiekolwiek szkody lub straty wyrządzone osobom trzecim z winy Uczestnika; d. 

za szkody lub straty wyrządzone Uczestnikowi spowodowane przez siły wyższe, 

niezależne od Organizatora. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu Wydarzenia, rezygnacji z części 

terenowej w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych np. śnieżyca, ulewa, 

skrajnie niska temperatura, silny wiatr itp.  



12. Organizator Wydarzenia nie zapewnia ubezpieczenia OC i NNW dla uczestników i 

przewodników Wydarzenia.  

13. Udział w Wydarzeniu jest dobrowolny. Dokonując zgłoszenia udziału w Wydarzeniu 

Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. 

 


