
 

 
 

 
Regulamin konkursu 

„Rodzinne grzybobranie” 
Organizowanego przez 

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – 
Ochli 

w dniu 4-10-2020. 

 
 

1. Organizator konkursu: 

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli, ul. Ochla-Muzealna 5, 66-

006 Zielona Góra 

 
2. Cele konkursu: 

 Promowanie grzybobrania jako aktywnej i zdrowej formy spędzania 

czasu 

 Edukowanie w zakresie wiedzy na temat grzybów 

 
3. Warunki konkursu: 

Konkurs skierowany jest osób fizycznych. 

 
4. Zasady i warunki uczestnictwa: 

1) Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie formularza 

zgłoszeniowego. Formularze należy składać do 2 października 2020r. do 

godziny 12:00 w formie elektronicznej na adres: n.dziadura@muzeumochla.pl 

lub w formie papierowej w sekretariacie Muzeum. 

 
 

Zasady konkursu: 

 W konkursie mogą wziąć udział drużyny składające się z maksymalnie 

4 osób. Maksymalna ilość drużyn biorących udział w konkursie – 20. 

Obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

 Każda drużyna będzie miała przygotowany kosz na grzyby. Noże 

należy zabrać we własnym zakresie. 

 Grzybobranie rozpoczynamy o godzinie 10:00 przy wieży winiarskiej. Czas trwania 
– 60 minut. 

 Kosz z oczyszczonymi grzybami należy dostarczyć do godziny 11:00 pod 

wieżę winiarską. 

 Liczone będą jedynie grzyby jadalne – spisane w załączniku. 
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2) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne publikowanie i 

powielanie w wydawnictwach lub na stronach internetowych zdjęć 

wykonanych podczas konkursu przez Organizatora. 

3) Osoby zgłoszone do konkursu mają darmowy wstęp na wydarzenie 

„Wokół mąki i chleba” odbywającą się 4 października 2020.  

4) Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników w 

trakcie trwania konkursu.  

5) Zebrane grzyby są własnością Uczestników konkursu.  

6) Nagrody zostaną przyznane przez Komisję, na podstawie załączonej 
karty oceny. Komisja składać się będzie z 3 członków. 

7) Komisja Konkursowa sporządza protokół ze swoich obrad. 

8) Komisja Konkursowa dokona oceny w obecności drużyn. 

9) Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 

10) Konkurs „Rodzinne grzybobranie” odbędzie się 4 października 

2020roku, a wyniki zostaną podane zaraz po jego zakończeniu. 

 
5. Nagrody w konkursie 

Organizator przewiduje nagrody w następujących kategoriach: 
 

1 miejsce i 2 miejsce – największa waga zebranych grzybów 

3 miejsce – największy borowik (liczy się masa pojedynczego grzyba) 

 

Szczegóły: 

Grzyby zgłoszone do konkursu nie mogą być robaczywe, muszą być wyczyszczone. 
Lista grzybów dopuszczonych do Konkursu: 

 
borowik szlachetny (prawdziwek, wszystkie odmiany) (Boletus edulis); 
czubajka kania (Macrolepiota procera); 
gąska zielonka (Tricholoma equestre); 
koźlarz babka (wszystkie odmiany) (Leccinum scabrum); 
koźlarz czerwony (wszystkie odmiany) (Leccinum rufum); 
maślak ziarnisty (Suillus granulatus); 
maślak zwyczajny (Suillus luteus); 
mleczaj rydz (L. deliciosus); 
pieprznik jadalny (kurka) (Cantharellus cibarius); 
podgrzybek brunatny (Xerocomus badius). 
 

Grzyby spoza listy nie będą brane pod uwagę w rywalizacji. 

 
 

6. Zgłoszenia złożone po terminie oraz te niespełniające warunków udziału 

w konkursie, zostaną odrzucone. 

https://www.ekologia.pl/styl-zycia/zdrowa-zywnosc/borowik-szlachetny-opis-wystepowanie-i-zdjecia-grzyb-borowik-szlachetny-ciekawostki,23347.html
https://www.ekologia.pl/wiedza/grzyby/czubajka-kania
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/gaska-zielonka-opis-wystepowanie-i-zdjecia-grzyb-gaska-zielonka-ciekawostki,23490.html
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/kozlarz-babka-opis-wystepowanie-i-zdjecia-grzyb-kozlarz-babka-ciekawostki,23427.html
https://www.ekologia.pl/wiedza/grzyby/kozlarz-czerwony
https://www.ekologia.pl/wiedza/grzyby/maslak-ziarnisty
https://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/maslak-zwyczajny-opis-wystepowanie-i-zdjecia-grzyb-maslak-zwyczajny-ciekawostki,23411.html
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/mleczaj-rydz-opis-wystepowanie-i-zdjecia-grzyb-mleczaj-rydz-ciekawostki,23457.html
https://www.ekologia.pl/styl-zycia/ciekawostki/kurki-opis-wystepowanie-i-zdjecia-grzyby-kurki-ciekawostki,20508.html
https://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/podgrzybek-brunatny-opis-wystepowanie-i-zdjecia-grzyb-podgrzybek-brunatny-ciekawostki,23382.html

