
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin 
XI Rajdu Szlakami Żołnierzy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK 

Rytro - Beskid Sądecki 10 – 12 września 2021 r. 

 

 

§ 1  

Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie 

 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Słopnicach 

 

Wójt Gminy Rytro – Jan Kotarba 
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§ 2  

Charakter rajdu: 
1. Rajd ma charakter rajdu pieszego przebiegającego oznakowanymi szlakami 

i ścieżkami zaznaczonymi na mapie z elementami gry terenowej i miejskiej.  

2. Trasę rajdu uczestnicy pokonują w kilkuosobowych (maks. 10 osób) patrolach.  

3. Zadaniem patrolu 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 marszu zadania 

wyznaczone przez sędziów.  

§ 3 

Cele rajdu: 
1. Nauka historii najnowszej XX w połączeniu różnych form edukacyjnych: rajdu 

pieszego, konkursu wiedzy, sprawdzenia umiejętności i sprawności fizycznej, wiedzy 

o pierwszej pomocy przyrodniczej oraz geograficznej przy wykorzystaniu 

rekonstrukcji historycznej i nowoczesnych form nauczania. 

2. Poznanie historii walk wrześniowych z 1939 roku, tras kuriersko – przerzutowo – 

łącznościowych ZWZ AK z lat 1939 – 1944, dziejów niepodległościowego podziemia 

zbrojnego z lat 1939–1945 na terenie Beskidu Sądeckiego   

3. Dotarcie do miejsc i obiektów – świadków historii. Prezentacja żywej historii – 

inscenizacji, rekonstrukcji wydarzeń w terenie.  

Spotkanie ze świadkami historii i ich rodzinami. Poznanie specyfiki dziejów i kultury 

Beskidów i Podhala z podkreśleniem tradycji militarnych regionu z XX wieku.  

4. Kultywowanie pamięci o walce zbrojnej i ofierze żołnierzy 1. pułku strzelców 

podhalańskich AK oraz Inspektoratu AK Nowy Sącz.  

 

§ 4 

Trasa rajdu 
I Dzień Rajdu – piątek, 10 września 2021 r. 

START – Szkoła Podstawowa w Rytrze – niebieski szlak PTTK – żółty szlak 

rowerowy – zielony szlak PTTK – niebieski szlak PTTK – Wietrzne Dziury 1038 m 

n.p.m. – niebieski szlak PTTK – niebieski szlak narciarski na Wielką Roztokę – Hala 

Konieczna i Pomnik Partyzancki oddziałów sowieckich - niebieski szlak narciarski 

na Wielką Roztokę – niebieski szlak PTTK – Szkoła Podstawowa w Rytrze – META 

Długość: 19,6 km, max czas przejścia: 7–  8h 

 

II Dzień Rajdu - Sobota, 11 września 2021 r. 

START - Szkoła Podstawowa w Rytrze – czerwony szlak PTTK – most na Suchą 

Strugę - czerwony szlak PTTK – Schronisko Cyrla – czerwony szlak PTTK – 

skrzyżowanie szlaków – niebieski szlak PTTK – Makowica 948 m n.p.m. – niebieski 

szlak – skrzyżowanie szlaków – zielony szlak przyrodniczy – most Rzeczanów – 

droga wzdłuż Popradu w kierunku zamku – czerwony szlak PTTK – most na Suchą 

Strugę – Dworzec PKP Rytro – czerwony szlak PTTK – Szkoła Podstawowa w 

Rytrze – META  

Długość: 16,7 km, max czas przejścia: 6 – 7h 

 

III Dzień Rajdu - Niedziela, 12 września 2021 r. 

Msza św. w kościele p.w. Świętego Józefa Robotnika w Rytrze 

Zakończenie i podsumowanie rajdu 
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§ 5 

Patrol: 
• musi mieć w składzie pełnoletniego opiekuna; 

• zachowywać się kulturalnie i godnie  

• powinien posiadać:  

o kompas (posługiwanie może być punktowane), 

o latarkę, 

o apteczkę pierwszej pomocy (opis zawartości i sposób użycia może być 

punktowany), 

o co najmniej jeden telefon komórkowy z możliwością wykonywania połączeń 

(z naładowaną baterią!) 

 

§ 6 

 

Wyposażenie uczestnika rajdu: 

• obuwie górskie typu „trapery” z mocną podeszwą, 

• obuwie zmienne (np. kapcie lub klapki) – z uwagi na warunki noclegowe nie będzie 

możliwości wejścia na salę gimnastyczną lub do klasy w obuwiu górskim, 

• kurtkę przeciwdeszczową, 

• podręczny plecaczek, 

• śpiwór i karimatę (nocleg będzie miał miejsce na sali gimnastycznej oraz w klasach), 

• suche i ciepłe ubranie do przebrania, 

• własne sztućce oraz kubek   

 

§ 7 

Opiekun drużyny 
• aby zgłosić drużynę do rajdu, musi wysłać na adres oben.krakow@ipn.gov.pl, 

wypełnioną „kartę zgłoszenia drużyny” (Załącznik nr 1) w celu jej rejestracji, oraz 

potwierdzić telefonicznie rejestrację pod numerem telefonu 881015159. 

• na starcie rajdu opiekun drużyny musi złożyć całą dokumentację drużyny (§ 7) 

• opiekun patrolu musi wypełnić oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za zdrowie 

i życie będących pod jego opieką dzieci (załącznik nr 2), 

• opiekun jest zobowiązany do dopilnowania odpowiedniego wyposażenia patrolu (§ 5 i 

6 regulaminu) 

• opiekun zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z organizatorami, 

posiadania sprawnego telefonu komórkowego i informowania organizatorów o 

wystąpieniu problemów i trudności. 

 

§ 8 

Dokumentacja drużyny 
• Karta zgłoszenia drużyny (załącznik nr 1 do regulaminu) 
• Oświadczenie opiekuna (załącznik nr 2 do regulaminu) 

• Podpisane oświadczenie (pełnoletni uczestnicy)  o stanie zdrowia uczestnika, o braku 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, a w okresie ostatnich 14 dni 

przed rozpoczęciem Rajdu, że nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych (załącznik nr 3 do regulaminu) 

• Podpisane oświadczenie rodziców/opiekunów (niepełnoletni uczestnicy) o stanie 

zdrowia uczestnika, o braku objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, a 

w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem Rajdu, że podopieczny nie 
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zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych (załącznik nr 4 do regulaminu) 

• Podpisane oświadczenie RODO (załącznik nr 5) 

 

§ 9 

Koszty uczestnictwa: 
Uczestnik dokonuje na starcie wpłaty wpisowego w wysokości 50 zł od osoby, co zapewnia: 

• transport w czasie rajdu; 

• dojazd z Krakowa na start rajdu w Rytrze oraz przewóz bagaży do bazy rajdu i powrót 

z Rytra do Krakowa po zakończeniu imprezy; 

• gorące posiłki na koniec dnia (piątek, sobota), śniadania (sobota, niedziela); 

• noclegi na terenie Rytra; 

• pamiątki rajdowe; 

• nagrody dla najlepszych patroli; 

• środki odkażające; 

 

Uczestnicy, którzy nie będą korzystać z transportu na trasie Kraków–Rytro–Kraków 

zobowiązani są do wpłaty jedynie części wpisowego w kwocie 30 zł od osoby. Muszą jednak 

pamiętać o zapewnieniu transportu młodzieży oraz jej bagaży w pierwszym i ostatnim dniu 

rajdu. Zwolnieni z wpłaty wpisowego są opiekunowie grup młodzieży szkolnej. 

 

§ 10 

Zgłoszenia i zmiany w patrolach: 
 

• Zgłoszenie zespołu oraz zmiany w składzie patroli dokonuje opiekun zespołu. Są 

przyjmowane pod adresem mailowym oben.krakow@ipn.gov.pl lub pod telefonem 

881015159 do 27 sierpnia 2021 r. Niedotrzymanie terminu może utrudnić lub 

uniemożliwić rejestrację na starcie rajdu.  

 

• Zmiany osobowe w patrolach można dokonać do 10 września 2021 przed startem, 

wcześniej powiadamiając organizatora.   

 

§ 11 

Nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie i regulamin przebywania na terenie bazy 

noclegowej 
• Nocleg patroli przewidywany jest między 10 a 12 września 2021 w bazie noclegowej 

w budynkach Szkoły Podstawowej w Rytrze podległych wójtowi gminy Rytro.  

• Organizator przygotuje regulamin i zasady przebywania na terenie obiektu, do którego 

będzie musiał zastosować się każdy uczestnik.  

• Każda drużyna będzie musiała zadbać o swoje miejsce noclegowe i na koniec rajdu 

pozostawić je w stanie w jakim go zastała w dniu przyjazdu. 

• Wyżywienie: Organizator przewiduje zapewnienie wyżywienia uczestników w 

formie: 

10.09.2021 – obiadokolacja 

11.09.2021 – śniadanie i obiadokolacja 

12.09.2021 – śniadanie 

• Ubezpieczenie: Opiekunowie młodzieży szkolnej winni posiadać nr aktualnej polisy 

ubezpieczeniowej szkoły. Organizatorzy przewidują możliwość wprowadzenia 

dodatkowego ubezpieczenia NNW. 

mailto:oben.krakow@ipn.gov.pl
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§ 12 

Kontakt do organizatorów: 
 

Informacje i pytania dotyczące organizacji i przebiegu rajdu należy kierować na maile 

organizatorów:  

Michał Masłowski 

Biuro Edukacji Narodowej IPN Oddział w Krakowie 

oben.krakow@ipn.gov.pl   tel. 881015159 

lub  

Paweł Sułkowski 

SRH 1 PSP AK 

srh1pspak@gmail.com       tel. 511404882 

 

§ 13 

RODO 

1. Uczestnik rajdu (lub oboje rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczestników 

niepełnoletnich), przystępując do rajdu, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

organizatorów oraz partnerów swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, 

naukowych, dydaktycznych, statystycznych. 

2. Wszelkie informacje o rajdzie, w tym klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania 

danych osobowych znajdują się w załączniku nr 5, a uczestnicy mają obowiązek 

zapoznania się z nimi (co potwierdzają podpisem własnoręcznym lub w przypadku osób 

niepełnoletnich – podpisem rodzica/opiekuna prawnego).  

3. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją 

z udziału w rajdzie. 

 

Postanowienia końcowe 
§ 14 

• Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów, przy czym 

ich nieznajomość nie zwalnia z odpowiedzialności. W szczególności dotyczy to 

przepisów związanych z COVID-19, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, prawa 

o ruchu drogowym oraz dotyczących poruszania się po terenach prywatnych, 

uprawach rolnych i szkółkach leśnych. Rażące naruszenia przepisów może skutkować 

dyskwalifikacją Uczestnika. Za szkody wyrządzone Uczestnikom przez osoby trzecie i 

odwrotnie Organizator nie odpowiada. 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym 

regulaminie. Wszelkie dokonane przez Organizatorów zmiany regulaminu stają się 

obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej organizatorów. 

• Decyzje organizatorów Rajdu są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub 

zaskarżeniu. 

• W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego. 
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