
REGULAMIN 
 

III Górskiego Rajdu Szlakami Partyzantów Oddziału „Żandarmerii” 
Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej 

Beskid Sądecki, 28-29 kwietnia 2018 r. 

 

1. Organizatorzy i patronat 
Głównym organizatorem Rajdu jest Stowarzyszenie „Żandarmeria” z Nowego Sącza. 
Współorganizatorami są: Stowarzyszenie Miłośników Historii 1. PSP Nowy Sącz, Oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, PGRH ZP „Błyskawica” im. Józefa Kurasia „Ognia”, 
Związek Żołnierzy NSZ – Małopolska, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Nowy 
Targ (w tym Sekcja Młodzieżowa). Patronat nad Rajdem objęli: Popradzki Park Krajobrazowy – 
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Radio RDN Nowy Sącz. 
 
2. Warunki uczestnictwa 
1. Zapoznanie się z regulaminem i jego przestrzeganie. 
2. Respektowanie zasad obowiązujących na terenie Popradzkiego Parku Narodowego i ostrzeżeń 
Nadleśnictwa administrującego danym obszarem. 
3. Przesłanie informacji o składzie grupy (zgodnie z cz. 12 regulaminu), wniesienie opłaty 
za uczestnictwo w Rajdzie (zgodnie z cz. 3, pkt 1-4 regulaminu), a w dniu rozpoczęcia Rajdu 
dostarczenie przed wyruszeniem na trasę wypełnionych kart (załączniki nr 1-3 do regulaminu). 
4. Stosowanie się do zaleceń i decyzji organizatorów rajdu reprezentowanych przez tzw. Sztab 
rajdu oraz osoby oddelegowane przez Sztab na punktach kontrolnych. 
 
3. Koszty ponoszone przez organizatorów i uczestników Rajdu 
1. Na rzecz organizacji Rajdu koszty ponoszą: Stowarzyszenie „Żandarmeria”, Stowarzyszenie 

Miłośników Historii, 1. PSP Nowy Sącz, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, 
a w dalszej kolejności uczestnicy. 

2. Stowarzyszenie „Żandarmeria” z tytułu kosztów organizacyjnych od każdego uczestnika 
Rajdu pobiera kwotę 15 zł. 

3. Od opłat zwolnieni są opiekunowie grup  
4. Opłatę w kwocie określonej w pkt. 2 osoba reprezentująca grupę uczestników zobowiązuje 

się uiścić do dnia 10 kwietnia 2018 r. osobiście lub przelewem na konto bankowe 
Stowarzyszenia „Żandarmeria”, ul. Armii Krajowej 7/45, 33-300 Nowy Sącz; konto Banku 
Spółdzielczego w Starym Sączu: 68 8816 0001 2001 0008 9890 0001. 
Tytułem: „III Górski rajd PPAN – opłata uczestników, nazwa drużyny lub szkoły”. 

5. W sytuacji nieprzybycia grupy na Rajd lub rezygnacji z udziału w Rajdzie, z tytułu 
poniesionych kosztów, Stowarzyszenie zatrzymuje kwotę wpłaconą osobiście lub 
przelewem. W przypadkach uzasadnionych losowo, zwraca całość kwoty – przekazując ją 
osobiście lub przelewem zwrotnym na konto nadawcy. 

6. Wniesienie opłaty stanowi o rejestracji danej grupy do udziału w Rajdzie. 
7. Organizatorzy ponoszą koszty noclegów, wyżywienia, zakupu nagród rzeczowych, 

transportu nagród rzeczowych, własne koszty transportu. 
8. Wyżywienie obejmuje gorący posiłek na zakończenie w 1 i 2 dniu Rajdu (sobota, niedziela), 

śniadanie i prowiant w 2 dniu Rajdu (niedziela). 
9. Organizatorzy nie ponoszą kosztów za dojazd i powrót uczestników na Rajd. 
10. Ze środków wpłaconych przez uczestników finansowana jest część kwoty za wyżywienie 

i część wynikających z działań organizatorów w związku z Rajdem. 
 
 
 



4. Charakter i trasa rajdu 
1. Rajd ma charakter edukacyjno-historyczny. W trakcie jego trwania uczestnicy przemieszczają 
się pieszo zarówno oznakowanymi szlakami, jak i duktami polnymi oraz ścieżkami. 
2. Zadaniem uczestników jest zgodne z oznaczeniem na mapie (otrzymanej na starcie) 
pokonanie dziennej trasy w wyznaczonym limicie czasu, odnajdując po drodze osobowe 
i nieosobowe punkty kontrolne oraz wykonując w czasie przemarszu zadania wyznaczone przez 
osoby oddelegowane przez Sztab. Patrole od startu do miejsca zakończenia dziennej trasy Rajdu 
poruszają się wyłącznie pieszo. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad wiąże się z utratą 
punktów, a nawet z dyskwalifikacją patrolu z rywalizacji grup w Rajdzie. W skrajnych sytuacjach 
z wykluczeniem z udziału w Rajdzie. 
 
5. Cele rajdu: 
Głównym celem Rajdu jest kultywowanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych regionu, poprzez 
zapoznanie jego uczestników z historią oddziału „Żandarmerii” PPAN działającego na terenie 
Sądecczyzny w latach 1947-1949 i losami partyzantów oraz osób z nimi współpracujących. 
Obszar, po którym poruszać się będą uczestnicy był miejscem operowania oddziału, co pozwoli 
im dotrzeć do miejsc historycznych i obiektów pamięci. Uczestnicy poznają warunki życia 
partyzantów, tradycje militarne regionu oraz wyposażenie żołnierzy podziemia 
antykomunistycznego. 
 
6. Przemieszczanie się na trasie: 
1. Trasę Rajdu uczestnicy pokonują w patrolach, które tworzy grupa uczestników od 5 do 15 
osób. 
2. Patrol składający się z 10 niepełnoletnich uczestników musi mieć w składzie jednego 
pełnoletniego opiekuna, natomiast partol liczący więcej niż 10 osób niepełnoletnich musi mieć 
w składzie 2 opiekunów. Do opiekuna należy podejmowanie decyzji zapewniających 
bezpieczeństwo podopiecznym. 
3. Każdy patrol wybiera Dowódcę Patrolu spośród należących do niego osób. 
4. Dowódca Patrolu podejmuje decyzje, mając na uwadze wiedzę o umiejętnościach jego 
podkomendnych dotyczące wykonywania zadań na punkcie kontrolnym w czasie trwania Rajdu, 
rozstrzyga kwestie sporne wewnątrz patrolu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich 
– w porozumieniu z opiekunem – dba o utrzymanie dyscypliny. 
5. Patole podczas trwania Rajdu stosują się do poleceń Sztabu Rajdu i osób oddelegowanych 
przez Sztab do punktów kontrolnych, jak również do zasad nienaruszających bezpieczeństwa, 
obowiązujących w bazie Rajdu. 
6. Sztab Rajdu w dowolnym miejscu i na bliżej nieokreślony czas może dołączyć do patrolu 
osobę, której rola będzie związana z fabułą Rajdu. 
7. Sztab Rajdu na czas przemarszu patrolu może dołączyć do niego osobę, której rolą nie jest 
wspomaganie wiedzą grupy, ale zabezpieczenie przemarszu uczestników.  
8. Patrole podczas trwania Rajdu zachowują wszelkie zasady bezpieczeństwa oraz zobowiązani 
są do udzielania sobie wzajemnej pomocy, przestrzegania zasad ochrony przyrody, ochrony 
zabytków, przepisów przeciwpożarowych, poszanowania własności prywatnej i publicznej oraz 
kulturalnego zachowywania się. 
9. W sytuacji kryzysowej pomocy udziela Sztab Rajdu lub oddelegowane przez Sztab osoby. 
Telefony kontaktowe na starcie Rajdu otrzymają Dowódcy Patroli lub opiekunowie. 
10. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia Sztab Rajdu powiadamia GOPR. 
 
7. Wyposażenie Patrolu: 
Każdy Patrol jest zobowiązany posiadać w swoim wyposażeniu przynajmniej trzy działające 
latarki (klasyczną lub czołówkę), a także apteczkę pierwszej pomocy (opis zawartości i sposób 
użycia mogą być punktowane), co najmniej jeden telefon komórkowy z możliwością 
wykonywania połączeń (z naładowaną baterią!). 
 
 



8. Wyposażenie każdego uczestnika: 
- obuwie nadające się do poruszania w warunkach górskich  
- ubranie przeciwdeszczowe 
- plecak 
- niezbędne środki higieny osobistej 
- kubek metalowy lub plastikowy 
- karimata oraz śpiwór lub koc do spania w bazie Rajdu 
- prowiant na trasę o odpowiedniej przydatności do spożycia.   
 
9. Ubezpieczenie i podstawowa opieka medyczna: 
Organizatorzy nie przewidują dodatkowego ubezpieczenia. Opiekunowie młodzieży szkolnej 
winni posiadać nr aktualnej polisy ubezpieczeniowej szkoły. Podstawową opiekę medyczną 
podczas trwania Rajdu uczestnicy zapewniają sobie samodzielnie. 
 
10. Baza Rajdu – warunki pobytu i noclegu: 
Baza Rajdu znajdować się będzie w Schronisku PTTK na Łabowskiej Hali, gdzie organizatorzy 
zapewniają miejsca noclegowe i posiłki. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania 
Regulaminu Schroniska PTTK i Regulaminu bazy. 
 
11. Regulamin bazy Rajdu: 
- Uczestnik stosuje się do poleceń opiekuna oraz osób wyznaczonych przez Dowódcę Obozu, 
Kamila Olesińskiego; 
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz 
rzeczy pozostawione bez nadzoru podczas pobytu w bazie; 
- Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zajęciach w bazie oraz 
aktywnego w nich udziału; 
- na terenie bazy obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i używania 
środków odurzających, używania urządzeń grzewczych, wyrobów pirotechnicznych 
i elektrycznych, samodzielnego rozpalania przewidzianego przez organizatorów ogniska, 
jak również palenia ognisk i grilla w miejscach niedozwolonych, 
- Uczestnik zobowiązany jest do poszanowania sprzętu i utrzymania porządku na terenie bazy, 
ponosząc odpowiedzialność za wyrządzone szkody; 
- Uczestnik Rajdu nie może bez zgody opiekuna oddalać się z miejsca zakwaterowania 
lub miejsca zajęć; 
- Uczestnik zobowiązany jest odnosić się z szacunkiem do kolegów, opiekunów i innych osób. 
- Uczestnik zobowiązany jest informować opiekuna o każdej chorobie, urazie, zranieniu lub złym 
samopoczuciu; 
- Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do utrzymania porządku i czystości w zajmowanych 
kwaterach i przed opuszczeniem ich zobowiązani są do pozostawienia porządku, co obejmuje 
także wyniesienie śmieci do wyznaczonych miejsc; 
- na terenie bazy obowiązuje cisza nocna od godz. 24.00 do godz. 6.00. 
- na terenie bazy obowiązuje zakaz posiadania oraz używania ostrych narzędzi i innych 
przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu. 
- Uczestnicy Rajdu na terenie bazy zobowiązani są do udzielania sobie wzajemnej pomocy, 
kulturalnego odnoszenia się do siebie, przestrzegania zasad ochrony przyrody, przepisów 
przeciwpożarowych oraz poszanowania własności prywatnej i publicznej. 
 
12. Zgłoszenie udziału w Rajdzie 
1. Zgłoszenia do udziału grup w Rajdzie przyjmowane są do 31 marca 2018 r. na adres 
e-mailowy: grhzandarmeria@gmail.com oraz telefonicznie przez Kamila Olesińskiego: 
690 342 018, 660 267 241, 604 369 850 
2. Zgłoszenie przesyła  opiekun pełnoletni lub jedna z osób pełnoletnich, podając liczbę osób 
tworzących grupę wraz ze wskazaniem szkoły/organizacji, którą dana grupa uczestników 
będzie reprezentowała. 



13. Postanowienia końcowe: 
Za nieprzestrzeganie zasad ustalonych przez Organizatora i naganne zachowanie, Sztab Rajdu 
może podjąć decyzję o wykluczeniu całego patrolu lub poszczególnych jego członków 
z uczestnictwa w dalszej części Rajdu. W sytuacji wykluczenia osoby niepełnoletniej, jeden z jego 
pełnoprawnych opiekunów jest zobowiązany do przyjazdu w miejsce bazy rajdu i odebrania 
podopiecznego. Wykluczenie następuje również w sytuacji złamania przepisów prawa przez 
uczestnika Rajdu. W tej sytuacji Organizator wzywa służby porządkowe, które podejmą dalsze 
czynności. 



Załącznik nr 1. 

OŚWIADCZENIE 

OPIEKUNA GRUPY NIEPEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW 

III Górskiego Rajdu Szlakami Partyzantów Oddziału „Żandarmerii” 

Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej 

 

 

Ja, niżej podpisany/na ____________________________________________                                     oświadczam, że: 
      imię i nazwisko 

1) zapoznałem/am się z regulaminem III Górskiego Rajdu Szlakami Partyzantów Oddziału 

„Żandarmerii” Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, organizowanego w dniach 

28-29 kwietnia 2018 r. na terenie Beskidu Sądeckiego, 

2) będę jego uczestnikiem jako opiekun grupy niepełnoletnich, którzy reprezentują 

 

 

__________________________________________                                                                                                                 __ 
nazwa szkoły/organizacji 

3) biorę pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie powierzonych mojej opiece osób na czas 

trwania rajdu. 

 

 

__________        ____   ______                           _______________________                                                                         _ 
Miejscowość, data     Podpis opiekuna grupy niepełnoletnich uczestników rajdu 

 

 

Powyższe dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celach wynikających z organizacji III Górskiego Rajdu Szlakami 

Partyzantów Oddziału „Żandarmerii” Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz. 2135 z póź. zm.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (Dz.U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) i ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 



Załącznik nr 2. 

KARTA ZGŁOSZENIA NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA 

III Górskiego Rajdu Szlakami Partyzantów Oddziału „Żandarmerii” 

Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej 

 

Ja, niżej podpisany/na ____________________________________________                            jako prawny opiekun 
      imię i nazwisko 
 
 

_________________________________________                                                   ___  zgłaszam jego udział w rajdzie                                 
 imię i nazwisko dziecka 
 

i wyrażam na to zgodę. Jednocześnie oświadczam, że: 

1) stan zdrowia dziecka pozwala mu na uczestnictwo w Rajdzie, 

2) zapoznałem/am się z regulaminem III Górskiego Rajdu Szlakami Partyzantów Oddziału 

„Żandarmerii” Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, organizowanego w dniach 

28-29 kwietnia 2018 r. na terenie Beskidu Sądeckiego, 

3) zadbałem/am o wymienione w regulaminie wyposażenie podopiecznego, 

4) na czas trwania rajdu powierzam go opiece __________________                                                   ___                               
        imię i nazwisko opiekuna grupy 

 

jako opiekunowi grupy uczestników niepełnoletnich, którzy reprezentują 

 

 

________________________________________                                                                                                                 __. 
nazwa szkoły/organizacji 

 

W razie nieszczęśliwego wypadku proszę powiadomić mnie, dzwoniąc na numer telefonu:  

 

____________________               _____ . 

 

 

__________        ____   ______                           _______________________                                                                         _ 
Miejscowość, data     Podpis pełnoprawnego opiekuna osoby niepełnoletniej 

 

Powyższe dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celach wynikających z organizacji III Górskiego Rajdu Szlakami 

Partyzantów Oddziału „Żandarmerii” Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz. 2135 z póź. zm.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (Dz.U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) i ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 



Załącznik nr 3. 

KARTA ZGŁOSZENIA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA 

III Górskiego Rajdu Szlakami Partyzantów Oddziału „Żandarmerii” 

Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej 

Imię i nazwisko: ______________________                                                                                        _______________ 

zgłaszam swój udział w III Górskim Rajdzie Szlakami Partyzantów Oddziału „Żandarmerii” 

Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, organizowanym w dniach 28-29 kwietnia 

2018 r. na terenie Beskidu Sądeckiego. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) zapoznałem/am się z regulaminem rajdu i zobowiązuję się do przestrzegania jego 

postanowień, 

2) stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w rajdzie, 

3) posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności do poruszania się na obszarze leśnym. 

 

 

 

__________        ____   ______                           _______________________                                                                         _ 
Miejscowość, data      Podpis pełnoletniego uczestnika rajdu 

 

 

Powyższe dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celach wynikających z organizacji III Górskiego Rajdu Szlakami 

Partyzantów Oddziału „Żandarmerii” Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz. 2135 z póź. zm.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (Dz.U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) i ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 

 

 


