Regulamin II Rajdu Szlakami Żołnierzy 1. Pułku
Strzelców Podhalańskich AK
Koszty:
Uczestnik dokonuje na starcie wpłaty wpisowego w wysokości 40 zł od osoby co zapewnia:








transport w czasie rajdu
dojazd z Nowego Targu na trasę rajdu i powrót z Piwnicznej-Zdroju do Nowego
Targu po zakończeniu imprezy
gorący posiłek na koniec dnia (piątek, sobota), śniadanie (sobota, niedziela)
noclegi na terenie Piwnicznej-Zdroju
poczęstunek przy ognisku
pamiątki rajdowe
nagrody dla najlepszych patroli

Zwolnieni z wpłaty wpisowego są opiekunowie grup młodzieży szkolnej
Charakter rajdu:
1. Rajd ma charakter rajdu pieszego przebiegającego oznakowanymi szlakami i
ścieżkami zaznaczonymi na mapie.
2. Trasę rajdu uczestnicy pokonują w kilkuosobowych (maks. 10 ludzi) 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.
Cele rajdu:
1. Poznanie dziejów niepodległościowego podziemia zbrojnego z lat 1939-45 na terenie
Beskidu Sądeckiego i sąsiednich pasm górskich.
2. Dotarcie do miejsc i obiektów – świadków historii.
3. Prezentacja żywej historii – inscenizacji, rekonstrukcji wydarzeń w terenie.
4. Spotkanie z kombatantami formacji partyzanckich na szlaku rajdu.
5. Poznanie specyfiki dziejów i kultury Beskidów i Podhala z podkreśleniem tradycji
militarnych regionu z XVIII-XX wieku.
6. Kultywowanie pamięci o walce zbrojnej i ofierze żołnierzy 1. pułku strzelców
podhalańskich AK
W program rajdu wplecione będą spotkania ze świadkami historii – członkami podziemia
niepodległościowego, żołnierzami AK i BCh, oraz ich współpracownikami.
Patrol:



musi mieć w składzie pełnoletniego opiekuna
powinien posiadać:
o kompas (posługiwanie będzie punktowane)
o latarkę

apteczkę pierwszej pomocy (opis zawartości i sposób użycia będzie
punktowany)
o co najmniej jeden telefon komórkowy z możliwością wykonywania połączeń
(z naładowaną baterią!)
o

Każdy uczestnik powinien mieć:









zgodę na uczestnictwo w rajdzie od swoich prawnych opiekunów (niepełnoletni
uczestnicy)
prowiant na trasę
obuwie górskie typu „trapery” z mocną podeszwą
kurtkę przeciwdeszczową
podręczny plecaczek
śpiwór
suche i ciepłe ubranie do przebrania
opiekun
patrolu
podpisane
zaświadczenie
o
treści:
”Biorę pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie powierzonych mojej opiece dzieci
na czas trwania II Rajdu Szlakami Żołnierzy 1. psp AK.” (data, miejscowość i podpis)

Każde zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
1. Listę z osobami wchodzącymi w skład patrolu z następującymi informacjami:
o imię i nazwisko
o data urodzenia
o PESEL
o miejsce zamieszkania
o telefon kontaktowy (opiekun – osobisty, uczestnik – do rodzica/prawnego
opiekuna)
o nr dowodu osobistego (opiekun)
o adres uczęszczanej szkoły (uczestnik)
2. Ubezpieczenie NNW (może być polisa szkolna).
3. Pseudonim patrolu związany z działalnością partyzancką na terenie Inspektoratu
Nowosądeckiego AK.
Dane będą użyte tylko i wyłącznie na potrzeby organizacyjne II Rajdu Szlakami Żołnierzy 1.
psp AK
Rajd jest skierowany przede wszystkim do uczniów starszych klas gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych. Możliwe jest również uczestnictwo indywidualne w rajdzie – wówczas
to z uczestników indywidualnych (grup rodzinnych, studentów itp.) sformowane zostaną
dodatkowe patrole rajdowe.
Zgłoszenia oraz zmiany w składzie patroli są przyjmowane pod adresem
dawid.golik@ipn.gov.pl do 4 czerwca 2010 r. Niedotrzymanie terminu może utrudnić lub
uniemożliwić rejestrację na starcie rajdu!
Ubezpieczenie:
Organizatorzy nie przewidują dodatkowego ubezpieczenia. Opiekunowie młodzieży szkolnej
winni posiadać nr aktualnej polisy ubezpieczeniowej szkoły.

