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Noc Drakuli 
Organizowana przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych  

we współpracy z Nadleśnictwem Chojnów 
20.08.2022 (sobota) 

Godz. 16:00-22:00 

Miejsce: Szkółka leśna Nadleśnictwa Chojnów, Jastrzębie 

 

REGULAMIN 
 

1. Organizatorem wydarzenia są Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych oraz Nadleśnictwo 

Chojnów. 

2. Celem wydarzenia jest popularyzacja wiedzy o nietoperzach. 

3. Termin i miejsce wydarzenia to 20.08.2022 r. (sobota) w godzinach 16:00-22:00. Wydarzenie 

będzie miało formę warsztatów terenowych (spaceru po terenie leśnym w godzinach 

nocnych) oraz stacjonarnych (prelekcja). Podczas warsztatów będą prowadzone odłowy 

nietoperzy oraz będzie miało miejsce zbijanie przez uczestników budek – schronień – dla 

nietoperzy.  

4. Podczas zbijania budek każdy uczestnik odpowiada za swoje własne bezpieczeństwo, jak 

również za bezpieczeństwo przybyłych z nim/nią nieletnich uczestników wydarzenia. Prosimy 

o zabranie własnego młotka.  

5. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie; dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą wziąć 

udział jedynie w towarzystwie rodziców lub opiekunów. Wydarzenie przeznaczone jest dla 

dorosłych oraz dzieci powyżej 7 roku życia. 

6. Uczestnicy wydarzenia biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie 

ubezpiecza osób indywidualnie, nie zapewnia opieki medycznej ani nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne wypadki. Organizator nie bierze odpowiedzialności za 

rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie 

lub po zakończeniu wydarzenia.  

7. Podczas chwytania nietoperzy należy obowiązkowo stosować się do poleceń specjalisty 

chiropterologa, który będzie prowadził spotkanie w celu uniknięcia wypadków.  

8. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja regulaminu, 

klauzuli informacyjnej RODO i podpisanie listy obecności.  

9. Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.  

10. Zapisy odbywają się mailowo na adres edukacjachpk@parkiotwock.pl Zgłoszenia 

potwierdzimy mailowo.  
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11. Uczestnicy zobowiązują się posiadać strój odpowiedni do warunków atmosferycznych, w tym 

ciepłą odzież na wieczór. Obowiązuje ubiór oraz obuwie terenowe. 

12. Podczas spaceru istnieje duże prawdopodobieństwo napotkania kleszczy oraz komarów 

i meszek. Zalecamy ubiór w postaci długich spodni i bluzek z długimi rękawami, 

zabudowanych butów oraz użycie repelentów.  

13. Podczas wydarzenia przewidziany jest grill. Organizator zapewnia kiełbaski oraz ciepłe 

napoje, dodatkowo zachęcamy do przyniesienia własnego prowiantu na grilla.  

14. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia lub odwołania wydarzenia, w szczególności 

w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych.  

15. Osoba do kontaktu: 

Małgorzata Siuta 

Chojnowski Park Krajobrazowy 

Ul. Główna 48 Żabieniec 

05-500 Piaseczno  

Tel. 22 753 51 00 lub kom. 607 601 319 

www.parkiotwock.pl  

e-mail: edukacjachpk@parkiotwock.pl  
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