
REGULAMIN ZAWODÓW POD NAZWĄ

I MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA W POSZUKIWANIU AGATÓW
O TYTUŁ

AGATOWEGO KRÓLA RUDNO 2021

Ilekroć w Regulaminie używane jest słowo Zawody chodzi o I Międzynarodowe
Mistrzostwa w Poszukiwaniu Agatów o tytuł Agatowego Króla Rudno 2021
Ilekroć w Regulaminie używane jest słowo Organizatorzy chodzi o Muzeum Agatów w
Rudnie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno

MIEJSCE I CZAS ZAWODÓW
Rudno 3 - Spalisko, gm. Krzeszowice, 12 czerwca (sobota) 2021 r.

10.00 - 13.00 – Rejestracja, losowanie działek
12.00 - 13.00 – Kurs rozpoznawania minerałów (dla chętnych)
13.00 – 15.00 – Poszukiwanie minerałów
15.00 - 16.30 - Obrady Jury
16.30 – Rozdanie nagród

REGULAMIN

CELE
- rozpowszechnianie wiedzy na temat lokalnych bogactw w postaci agatów oraz innych
minerałów;



- propagowanie informacji oraz promowanie walorów lokalnej geoturystyki
- promocja walorów Ziemi Krzeszowickiej
- wspólna dobra zabawa w ramach zdrowej rywalizacji na świeżym powietrzu poprzez
poszukiwanie najlepszych okazów agatów
- walka o tytuł Agatowego Króla
- promowanie zdrowej rywalizacji i aktywnego spędzania czasu wśród rodzin, poszukiwaczy,
pasjonatów mineralogii i geologii
- integrowanie w.w. środowisk

Organizatorami I MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW W POSZUKIWANIU AGATÓW O
TYTUŁ AGATOWEGO KRÓLA RUDNO 2021
są:

- Muzeum Agatów w Rudnie
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno

Dyrektorem Zawodów jest Kinga Kurlit-Heller z ramienia Muzeum Agatów w Rudnie

Zawody objęte są patronatami:
- honorowym: Burmistrza Gminy Krzeszowice
- naukowym: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

LOKALIZACJA

Miejscowość Rudno w gminie Krzeszowice, wzgórze Spalisko, tzw Agatowe Pola

MIEJSCE
Miejscowość Rudno to szczególne miejsce na mapie Polski - to teren aktywny wulkanicznie
przed 270 mln lat, w okresie permskim. Pozostałością po tej aktywności są złoża melafiru,
który eksploatowano do lat 70-tych XX wieku.
Pośród skał nieczynnego już kamieniołomu oraz na polach uprawnych, nieużytkach,
wzgórzach i w wąwozach można znaleźć liczne okazy najpiękniejszych w Polsce agatów czy
kwarców.  Na jednym z takich wzgórz, niemal u stóp Zamku Tenczyn położone jest Muzeum
Agatów w Rudnie - będące owocem pasji i poszukiwań znanego kolekcjonera Witolda
Kopruchy.

TERMIN
Zawody odbędą się:
12 czerwca 2021 roku, z tym że w przypadku obostrzeń wynikających z sytuacji
pandemicznej zw. z Covid 19 ustala się dodatkową datę na 11 września 2021.
11 wrzesień 2021

SKŁAD JURY
W skład Jury wchodzą 3 osoby, które spośród siebie wyznaczą sędziego głównego
zawodów



KOMPETENCJE JURY
Jury podejmuje decyzje w sprawach związanych z zasadami konkursu. W szczególności
dotyczy to interpretowania regulaminu, ustalania postępowania w przypadkach, które nie
zostały w regulaminie przewidziane.

SKŁAD DRUŻYN
W skład drużyny może wchodzić od 1 do 3 zawodników.
Kategorie drużyn:
– Dorośli - maksymalnie 2 osoby na działce
– Rodziny - maksymalnie 3 osoby, dzieci bez ograniczeń wiekowych pod opieką dorosłego.
Dorosły reprezentuje grupę przed sędzią oraz Organizatorami.

Organizatorzy mogą wydać zgodę na eksponowanie znaków sponsorskich pojedynczym
zawodnikom, drużynom lub klubom.

PRZYDZIAŁ DZIAŁEK
Działki przyznawane są losowo. Działki mają powierzchnię ok. 20m2.  Na wylosowanej i
oznakowanej działce mogą się znajdować się jedynie zgłoszeni zawodnicy posiadający
odpowiednią opaskę silikonową. Osoba nieposiadająca opaski może zostać wykluczona lub
niedopuszczona do udziału. Opaska jest podstawą do skorzystania z bezpłatnego
poczęstunku  i wejścia na teren Muzeum Agatów w celu zwiedzenia ze specjalną zniżką lub
uzyskania innych przywilejów zapewnionych przez Organizatorów. Przekazywanie opaski
osobom innym niż zgłoszone może być podstawą do wykluczenia z Zawodów.

REJESTRACJA OSÓB I RODZIN
Rejestracji dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie
www.muzeumagatowwrudnie.com/mistrzostwa-agatowy-krol do dnia 5 maja 2021 (ilość
miejsc ograniczona)
Opłata wpisowa - 85 zł za działkę (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych płatne online za
pośrednictwem strony lub na konto Muzeum Agatów w Rudnie nr 63 1140 2004 0000 3602
8109 3974 prowadzonym w mBanku (płatne do  końca dnia zapisów, tj 5 maja 2021r.)
Dokonując rejestracji należy podać “nazwę” uczestnika lub zespołu - rodziny, która będzie
nawiązywała do Zawodów. Organizatorzy wyłonią sposród zgłoszonych “nazw” ich zdaniem
najciekawszą, a zgłaszający ją otrzyma nagrodę. Jedna drużyna (osoba) może zakupić i
dokonać rejestracji maksymalnie na 5 działek.

Technika pozyskiwania minerałów dowolna, własnymi narzędziami niemechanicznymi z
zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i poszanowaniem przyrody. Jury lub
upoważnione do tego osoby mają prawo zakazać  dalszego kopania a Zawodnicy mają
obowiązek dostosować się do tego.

Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia zawodników.

https://www.muzeumagatowwrudnie.com/mistrzostwa-agatowy-kr%C3%B3l


Znalezione minerały należy na miejscu zawodów przekazać członkom jury, w celu ich
oznakowania, a następnie punktacji.

DYSKWALIFIKACJA
Drużyna może zostać zdyskwalifikowana w przypadku, gdy:

- nie stawi się na zawody;
- włączy do konkursu przywieziony ze sobą eksponat;
- nie przestrzega ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa;
- jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
- nie stosuje się do zaleceń jury, organizatorów lub innych wskazanych przez nich

osób,
- nie stosuje się do zaleceń Sanepidu dot. działań zw. z wirusem Covid 19 - jeśli takie

w dniu zawodów będą obowiązywały
O dyskwalifikacji drużyny decyduje Jury.

Kryterium oceny znalezionych minerałów jest specjalna punktacja.
Okazy zebrane przez uczestników Zawodów będą oceniane według poniższych kryteriów:

- rzadkość występowania okazów na terenie Rudna (1 – 10 pkt).
- masa i wielkość okazu (okazów) (1 – 10 pkt).
- jakość okazu (okazów) (1 – 10 pkt).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody za pierwsze sześć miejsc w każdej grupie.
Organizatorzy zapewniają wspaniałą zabawę i sportowe współzawodnictwo.
Organizatorzy zapewniają ciepły poczęstunek dla zawodników oraz wodę do picia
Organizatorzy zapewniają wodę do mycia okazów
Organizatorzy zapewniają możliwość zabrania swoich okazów przez uczestników, z tym że
zastrzegają sobie prawo zatrzymania 3 okazów.
Nagroda za najciekawszą nazwę Zawodnika lub Rodziny
Decyzje Jury i Organizatorów są ostateczne i niepodważalne.
Wszelkie pytania i uwagi dot. Zawodów należy kierować do Dyrektora Zawodów, adres
e-mail biuro@muzeumagatowwrudnie.com tel 519 494 838 oraz Muzeum Agatów w Rudnie,
tel. 506 645 947.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołanie Zawodów z przyczyn niezależnych od
nich. W sytuacji odwołania zawodów Organizatorzy zwrócą pobrane opłaty od Zawodników.
ORGANIZATORZY NIE ODPROWADZAJĄ PODATKU OD WRĘCZONYCH NAGRÓD

mailto:biuro@muzeumagatowwrudnie.com

