Regulamin Przyznawania Odznaki Odkrywcy
I Postanowienia ogólne
1. Lokalna Grupa Działania "Dolina rzeki Grabi", Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”,
STOWARZYSZENIE LGD "BUD-UJ RAZEM", ustanawiają Odznakę Zdobywcy, zwaną
dalej Odznaką.
2. Odznaka służy upowszechnianiu Questingu, popularyzacji walorów krajoznawczych
i turystycznych obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi", Fundacji
Rozwoju Gmin „PRYM”, STOWARZYSZENIA LGD "BUD-UJ RAZEM".
3. Osoba zdobywająca odznakę, zobowiązana jest do przestrzegania prawa i norm
zwyczajowych obowiązujących w Polsce. Zdobywając odznakę należy z poszanowaniem
odnosić się do zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
II Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania
1. Odznakę może zdobywać każdy bez względu na wiek.
2. Odznakę zdobywa się wyłącznie na obszarze działania w/w LGD.
3. Odznaka ustanowiona jest w czterech stopniach: Poszukiwacz, Tropiciel, Odkrywca,
Zdobywca
Wzory odznak stanowią załącznik nr 1 do regulaminu.
4. Odznakę zdobywa się i przyznaje kolejno w poszczególnych stopniach, rozpoczynając od
stopnia Poszukiwacza.
5. O przyznanie odznaki może ubiegać się każdy, kto wykaże w sposób określony niniejszym
regulaminem, przejście bądź przejechanie odpowiedniej ilości questów, z 35-ciu
stworzonych w ramach projektu QUIZ.
6. Podstawowym dowodem odwiedzenia danego questu jest uzyskanie odcisku pieczęci –
skarbu na karcie (ulotce) danej wyprawy.
7. Odznakę w poszczególnych stopniach zdobywa się poprzez odwiedzenie następującej
liczby questów spośród wszystkich 35-ciu stworzonych w ramach projektu QUIZ:
Stopień
Poszukiwacz Tropiciel
Odkrywca
Zdobywca
odznaki
Wymagana
5 questów
15 questów
25 questów
35 questów
ilość questów
Lista questów wraz z ich lokalizacją stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
8. Zachęca się do zdobywania odznaki jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak
turystycznych i krajoznawczych.

III Tryb przyznawania odznaki
1. Po spełnieniu wymagań na dany stopień odznaki, należy stworzyć raport z wycieczki po
odwiedzonych questach, pokazujący ilość, tytuły odwiedzonych questów oraz zdjęcia
zebranych na kartach bądź w albumie kolekcjonerskim pieczęci.
2. Raport w formie pliku PDF należy przesłać w celu weryfikacji i przyznania odznaki na
jeden z wybranych adresów e-mail: lgd@dolinagrabi.pl, fundacja_prym@parzeczew.pl,
biuro@buduj.eu, Zwrotną wiadomością e-mail, odkrywca dostanie potwierdzenie
otrzymania odznaki.
3. Po potwierdzeniu zdobycia odznaki można ją odebrać w biurze LGD lub zostanie wysłana
pocztą.
4. Lista zdobywców odznaki będzie uaktualniana raz w miesiącu na stronie
www.quiz.questing.pl
IV Postanowienia końcowe
1. Lokalna Grupa Działania "Dolina rzeki Grabi", Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”,
STOWARZYSZENIE LGD "BUD-UJ RAZEM",
zastrzegają sobie prawo do
wprowadzania zmian w regulaminie odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany
stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w regulaminie.
2. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu,
rozstrzygają zarządy Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi", Fundacji Rozwoju
Gmin „PRYM”, STOWARZYSZENIA LGD "BUD-UJ RAZEM".
3. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarządy Lokalnej Grupy Działania "Dolina
rzeki Grabi", Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”, STOWARZYSZENIA LGD "BUD-UJ
RAZEM".

Załącznik nr 1
Wzory odznak

Załącznik nr 2
Lista questów wraz z ich lokalizacją
LGD „Dolina rzeki Grabi”
1) Buczek – „Historia Buczku w queście zamknięta”
2) Dłutów – „Historia na ścieżkach natury”
3) Dobroń – „Historia w drewnie zapisana”
4) Drużbice – „W poszukiwaniu leśnych zwierciadeł”
5) Łask – „Historia Łasku w tablicach ujęta”
6) Sędziejowice – „Śladami Powstania Styczniowego 1863 r, na terenie gminy Sędziejowice”
7) Widawa – „Historia Widawy legendą pisana”
8) Piorunów w gminie Wodzierady – „Śladami niejednej tajemnicy Piorunowa i
Przyrownicy!” – quest rowerowy
9) Zelów – „Śladami braci Czeskich po Zelowie”
QUESTY TRANSGRANICZNE
10) Gminy Sędziejowice i Widawa – „Szlakiem gminnych legend” – quest rowerowy
11) Gminy Sędziejowice, Łask i Dobroń – „Ukryte młyny Grabi” – quest samochodowy
12) Gminy Dłutów i Drużbice – „Lotnicze historie” – quest rowerowy
LGD „BUD-UJ RAZEM”
1) Postękalice w gminie Bełchatów – „Śladami Dziedzica Otockiego”
2) Będków – „Spacer po Będkowie z historią w tle”
3) Budziszewice – „Leśne tajemnice”
4) Budziszewice – „Tajemnice przeszłości”
5) Gomunice – „Spacerkiem po Gomunicach”

6) Rzgów – „Odkrywamy tajemnice Rzgowa”
7) Tuszyn – „Dzieje Tuszyna – szlakiem zabytków”
8) Ujazd – „Dworski Ujazd”
9) Borowa w gminie Wola Krzysztoporska – „Borowska Reduta”
10) Moszczenica – „Spacerem po parku w Moszczenicy”
11) Rozprza – „Przez Rozprzę śladami II wojny światowej”
12) Czarnocin – „Zielony labirynt w parku szkolnym”
13) Dziewuliny – „Spacer w gminie Grabica”
14) Gorzkowice – „Śladami przeszłości Gorzkowic”
15) Kamieńsk – „Wędrówka kamieńskim szlakiem”
16) Ksawerów – „Ksawerów szlakiem wielkich czynów”

Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”

1) Bełdów – „Bełdowskie szlaki”
2) Chociszew – „Przyrodnicze wycieczki wokół Bzury – czystej rzeczki”
3) Dalików – „Ścieżką powstania styczniowego w gminie Dalików”
4) Lutomiersk – „Pod rękę z historią na lutomierskim szlaku”
5) Stary Gostków – „Zagadkowy Gostków”
6) Szczawin – „Śladami niezwykłych mieszkańców królewskiej wsi”
7) Topola Królewska – „Śladami Boruty po topolskiej krainie”

