
REGULAMIN

X Rajdu Szlakami Żołnierzy Wyklętych
mjr. Józefa Kurasia „Orła”, „Ognia”

- Zlot Partyzancki w setną rocznicę urodzin mjr. Józefa Kurasia „Ognia” 1915-2015
2-4 października 2015 r.

1. Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa  w  Rajdzie  jest  zapoznanie  się  z  regulaminem,  jego  przestrzeganie  oraz 
stosowanie się do zaleceń i decyzji organizatorów Rajdu reprezentowanych przez tzw. Sztab Rajdu 
i osoby oddelegowane przez Sztab na punktach kontrolnych.

2. Koszty:
Uczestnik dokonuje na starcie wpłaty wpisowego w wysokości 40 zł od osoby, co zapewnia:

 gorący posiłek na zakończenie dnia (piątek, sobota)
 chleb, herbatę do śniadań (sobota, niedziela); uwaga: dodatki do chleba we własnym 

zakresie (z możliwością przechowania w lodówce)
 uczestnictwo w „partyzanckiej watrze”
 pamiątki rajdowe (koszulka) na zakończenie Rajdu
 nagrody dla najlepszych patroli

Zwolnieni z wpłaty wpisowego są opiekunowie grup młodzieży szkolnej.

3. Charakter rajdu:
3.1.  Rajd ma charakter  rajdu pieszego.  Trasy  do przejścia  przebiegają  oznakowanymi 

szlakami i ścieżkami zaznaczonymi na mapie.
3.2.  Trasę Rajdu uczestnicy pokonują  w patrolach liczących  maksymalnie  10 osób (+ 

opiekun w przypadku uczestników niepełnoletnich).
3.3.  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 
osoby oddelegowane przez Sztab. Patrole od startu do miejsca zakończenia dziennej trasy 
Rajdu poruszają się wyłącznie pieszo. Nie przestrzeganie wyżej wymienionych zasad wiąże się 
z utratą punktów, a nawet z dyskwalifikacją patrolu z rywalizacji grup w Rajdzie. W skrajnych 
sytuacjach z wykluczeniem z Rajdu.

4. Cele rajdu:
4.1.  Poznanie  dziejów  niepodległościowego  podziemia  zbrojnego  z  lat  1939-1955  na 

terenie Podhala i okolic.
4.2.  Dotarcie do miejsc i obiektów – świadków historii. 
4.3.  Prezentacja żywej historii – inscenizacji, rekonstrukcji wydarzeń w terenie.
4.4.  Spotkanie z kombatantami formacji partyzanckich podczas trwania Rajdu.
4.5.  Poznanie  specyfiki  dziejów i  kultury  Podhala  z  podkreśleniem tradycji  militarnych 

regionu.
4.6.  Poznanie  warunków życia,  do  jakich  byli  zmuszeni  przebywający  w gorczańskich 

lasach partyzanci.
4.7.  Kultywowanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

5.  Patrol :
5.1. Patrol tworzy grupa uczestników Rajdu.
5.2. Każdy z patroli może składać się z maksymalnie 10 uczestników Rajdu.
5.3. Patrol składający się z niepełnoletnich uczestników Rajdu, musi mieć w składzie pełnoletniego 
opiekuna.
5.4.  Do  opiekuna  patrolu  należy  opieka  nad  podopiecznymi  i  podejmowanie  decyzji 
zapewniających im bezpieczeństwo.
5.5. Każdy patrol, spośród należących do niego osób, wybiera Dowódcę Patrolu.

1 z 3



5.6. Dowódca Patrolu, według wiedzy o umiejętnościach jego podkomendnych, podejmuje decyzje 
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.
5.7. Patole podczas trwania Rajdu stosują się do poleceń Sztabu Rajdu i osób oddelegowanych 
przez  Sztab  do  punktów  kontrolnych,  jak  również  do  zasad  obowiązujących  w  Obozowisku 
Partyzanckim, nie naruszających zasad bezpieczeństwa.
5.8. Patrole podczas trwania Rajdu zachowują wszelkie zasady bezpieczeństwa.
5.9. W sytuacji kryzysowej, pomocy udziela Sztab Rajdu lub oddelegowane przez Sztab osoby. 
Telefony kontaktowe na starcie Rajdu otrzymają Dowódcy Patroli.
5.10. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia Sztab Rajdu powiadamia GOPR.

6. Wyposażenie Patrolu:
 kompas (posługiwanie może być punktowane)
 działającą latarkę (klasyczną lub czołówkę)
 apteczkę pierwszej pomocy (opis zawartości i sposób użycia mogą być punktowane)
 co najmniej jeden telefon komórkowy z możliwością wykonywania połączeń  

(z naładowaną baterią!)

7. Wyposażenie każdego uczestnika:
 prowiant  na  trasę  i  dodatki  do  śniadań  o  odpowiedniej  przydatności  do  spożycia 

(z możliwością przechowania w lodówce)
 obuwie górskie (buty trekkingowe)
 ubranie przeciwdeszczowe
 plecak
 niezbędne środki higieny osobistej
 kubek metalowy lub plastikowy
 notatnik
 długopis
W przypadku osób nocujących w namiotach konieczne jest posiadanie karimaty oraz śpiworu.

8. Niepełnoletni  uczestnicy  Rajdu  powinni  mieć  zgodę  na  uczestnictwo  w   
Rajdzie,  podpisaną  przez  swoich  prawnych  opiekunów. Zob.  Karta  zgłoszenia 
uczestnika niepełnoletniego.

9. Opiekunowie Patrolu, który tworzą osoby niepełnoletnie powinni mieć   
podpisane zaświadczenie o treści:
„Biorę pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie powierzonych mojej opiece dzieci na czas 
trwania X Rajdu Szlakami Żołnierzy Wyklętych mjr. Józefa Kurasia „Orła”, „Ognia” (data, 
miejscowość i podpis).

10. 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.

11. Baza Rajdu oraz warunki pobytu i noclegu:
Bazy rajdu znajdować się będą w dwóch schroniskach na terenie Gorców – na Turbaczu oraz na 
Starych Wierchach. Miejsca noclegowe dostępne w dwóch miejscach: w schroniskach i w namiotach, 
na terenie sąsiadującym ze schroniskami. Nocujący w namiotach mają zapewniony dostęp do bieżącej 
wody  i  sanitariatów  w schronisku.  Posiłki  będą  przygotowywane  przez  organizatorów.  Uczestnicy 
Rajdu  zobowiązani  są  do  przestrzegania  Regulaminu  Schroniska  oraz  sąsiadującego  z  nim 
Obozowiska Namiotowego. Te ostatnie określa pkt 12.

12. Regulamin Obozowiska Namiotowego
-  Uczestnik  stosuje  się  do  poleceń  opiekuna  oraz  osób  wyznaczonych  przez  Dowódcę  Obozu  na 
Turbaczu, Jana Dudora oraz Dowódcę Obozu na Starych Wierchach, Adama Błaszczyka;
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- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy 
pozostawione bez nadzoru podczas pobytu w Obozowisku Namiotowym;
-  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  punktualnego  stawiania  się  na  zajęciach  w  Obozowisku  oraz 
aktywnego w nich udziału;
- na terenie Obozowiska obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i  używania 
środków odurzających;
-  Uczestnik  lub  jego  opiekunowie  ponoszą  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  przez  niego 
podczas pobytu w Obozowisku;
- Uczestnik Rajdu nie może bez zgody opiekuna oddalać się z miejsca zakwaterowania lub miejsca  
zajęć;
- Uczestnik zobowiązany jest do poszanowania sprzętu i utrzymania porządku na terenie Obozowiska;
- 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;
-  na terenie Obozowiska obowiązuje  bezwzględny zakaz używania urządzeń grzewczych,  wyrobów 
pirotechnicznych i elektrycznych oraz palenia ognisk i grilla w zajmowanych miejscach;
-  Mieszkańcy  Obozowiska  zobowiązani  są  do  utrzymania  porządku  i  czystości  w  zajmowanych 
kwaterach;
-  przed  opuszczeniem  Obozowiska  należy  posprzątać  zajmowany  teren,  wynosząc  śmieci  do 
wyznaczonych miejsc;
- na terenie Obozowiska obowiązuje cisza nocna.
-  Mieszkańcy  Obozowiska  zobowiązani  są  do  udzielania  wzajemnej  pomocy,  przestrzegania  zasad 
ochrony przyrody, ochrony zabytków, przepisów przeciwpożarowych, poszanowanie cudzej własności, 
kultury turystycznej.
-  Mieszkańców  Obozowiska  obowiązuje  zakaz  posiadania  ostrych  narzędzi  i  innych  przedmiotów 
zagrażających bezpieczeństwu.

13. Zgłoszenia wypełnia  się  według  odpowiednio  załączonej  Karty  zgłoszenia  uczestnika 
niepełnoletniego lub Karty zgłoszenia uczestnika pełnoletniego.

Zgłoszenia  oraz  zmiany w  składzie  patroli  przyjmowane  są  do  dnia  30  września  2015  r., 
pod adresem:  rajd10@o2.pl;  tel.  kontaktowy  do  Koordynatora  Zlotu  Partyzanckiego  dr.  Marcina 
Chorązkiego 666 010 647.
Niedotrzymanie  terminu  może  utrudnić  lub  uniemożliwić  rejestrację  na  starcie  rajdu. 
Zgłoszenia będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu liczby uczestników rajdu 
(liczba ograniczona do 140 osób w Obozie na Turbaczu i 40 miejsc w Obozie na Starych 
Wierchach), lecz nie dłużej, niż do 30 września 2015 r.

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.
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