Regulamin Wiosennego Rajdu Śladami
st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza “Roja”
§ 1. Słownik pojęć
Objaśnienie terminów użytych w niniejszym Regulaminie:
1. ,,Fundacja" - oznacza Fundację im. Janusza Kurtyki.
2. ,,Rajd" - oznacza Zimowy Rajd Śladami mjr Józefa Kurasia “Ognia” organizowany przez
Fundację.
3. „Autokar” - oznacza środek transportu jakim poruszać się będą uczestnicy.
4. ,,Uczestnik" - oznacza osobę biorącą udział w Rajdzie.
5. ,,Koordynator" - oznacza osobę odpowiedzialną za jedną z trzech tras Rajdu.
6. „Przewodnik” - oznacza osobę, której zadaniem będzie przedstawienie historii danego
oddziału podczas przemierzania trasy rajdu.
7. „Regulamin” - oznacza niniejszy akt, będący uregulowaniem zasad Konkursu.
8. ,,Opłata rajdowa” - opłata, jaką zobowiązani są wnieść uczestnicy Rajdu.
§ 2.
Postanowienia ogólne
1. Rajd organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Polega na
zorganizowaniu autokarowo-pieszej wycieczki w południowym regionie Polski
szlakami Oddziału st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza “Roja”.
2. Ideą Rajdu jest:
a) zaznajomienie uczestników z historią oddziałów Żołnierzy Wyklętych w
południowej Polsce w szczególności oddziałem st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza
“Roja”;
b) popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez aktywne uczestnictwo w rajdzie;
c) wpisanie się w szeroko rozumiany kontekst polskiej edukacji historycznej;
Projekt adresowany jest do pasjonatów historii chcących pogłębić swoją wiedzę.
Udział w projekcie pozwoli im w namacalny sposób dotknąć historii poprzez
przebywanie w miejscach, które są związane z bliskimi mu osobami i wartościami.
§ 3.
Warunki uczestnictwa
1. Każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający co najmniej 18 lat ma prawo
zgłosić się do udziału w Rajdzie. Dzieci i młodzież w wieku 12-16 lat mogą uczestniczyć w
rajdzie tylko wraz z opiekunem prawnym. Młodzież w wieku 16-18 lat może uczestniczyć
za zgodą rodzica/opiekuna prawnego wyrażoną oświadczeniem którego wzór stanowi
załącznik nr1 do regulaminu Rajdu.
2. Liczbę uczestników wynosi maksymalnie: 30 osób
3. Uczestnik powinien dokonać rejestracji wysyłając maila zawierającego: imię i nazwisko,
datę urodzenia, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres:
rajd@fundacjakurtyki.pl
4. Potwierdzeniem zgłoszenia, prócz dokonania rezerwacji, w sposób o którym mowa w

pkt. 3 powyżej, jest dokonanie opłaty rajdowej w wysokości 100 zł (dzieci do lat 14 - 60
zł)w terminie do 22 maja 2018 roku (data wpływu środków na konto Fundacji)
5. Uczestnik, który nie dokona opłaty do 22 maja 2018 roku zostanie skreślony z
listy uczestników Rajdu.
6. Dla uczestników rajdów z zeszłorocznej edycji przewidziany jest rabat w wysokości 20%
opłaty bazowej.
7. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Rajdzie oraz żądać zwrotu uiszczone
opłaty rajdowej najpóźniej do dnia 20 maja 2018 roku. Rezygnacja po upływie
wskazanego terminu powoduje, iż nie jest dokonywany zwrot opłaty rajdowej.
§ 4.
Ogólne zasady przebiegu Rajdu
1. Trasą poruszać się będzie jeden autokar z grupą do 30 uczestników.
2. Do autokaru przydzielony jest koordynator oraz przewodnik historyczny.
a) Koordynator trasy odpowiada za jej sprawny przebieg pod każdym względem.
Kontroluje czas oraz przebieg trasy. Sprawuje nadzór nad całą grupą. Jego poleceniom
podlegają wszyscy uczestnicy.
b) Koordynator trasy sprawuje bezpośredni nadzór nad grupą. Kontroluje na bieżąco
stan liczebny grupy. Udziela wskazówek i pomocy uczestnikom gdy wymaga tego
sytuacja.
c) Przewodnik historyczny podlega poleceniom koordynatora trasy. Odpowiada za
merytoryczną część wydarzenia polegającą na prezentowaniu faktów historycznych o
działalności podziemia niepodległościowego w odwiedzanych miejscach. Gdy wymaga
tego sytuacja pełni obowiązki dodatkowego opiekuna grupy.
3. Rajd rozpoczyna się i kończy w Krakowie.
4. Zbiórka uczestników jest w godzinach 8.30 - 9.00 w dniu 26 maja 2018 roku
5. Zakończenie rajdu nastąpi około godziny 17.00 w dniu 27 maja 2018 roku
6. W trakcie rajdu na trasie ma miejsce nocleg w W Dworze nad Narwią
7. Szczegółowy harmonogram rajdu znajduje się na stronie internetowej:
www.fundacjakurtyki.pl
§ 6.
Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika
1. Organizator ma prawo do odwołania rajdu jedynie z ważnych powodów.
2. Organizator ma prawo wykluczyć z Rajdu ze skutkiem natychmiastowym osoby
będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, bądź zachowujące się w
sposób naganny, bez zwrotu kosztów.
3. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w rajdzie osobom nie poddającym się
poleceniom wydawanym przez osoby wymienione w §4 pkt 3 bez zwrotu kosztów.
4. Organizator ma prawo odmówić zwrotu opłaty rajdowej w przypadku braku stawienia
się uczestnika na zbiórce przed wyjazdem.
5. Organizator nie zapewnia wyżywienia w trakcie trwania rajdu, lecz organizuje postoje
w taki sposób by Uczestnicy mogli zorganizować posiłek we własnym zakresie
6. Organizator zapewnia zakwaterowanie.
7. Uczestnik zapisując się na rajd oświadcza, że posiada ubezpieczenie zdrowotne

8. Uczestnik ma obowiązek zachowywać się podczas rajdu zgodnie z prawem oraz

zasadami przyjętymi w charakterze normy kulturowej
9. Uczestnik ma obowiązek poddawać się poleceniom wydawanym przez osoby
wymienione w §4 pkt.2.
10. Zabronione jest spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających w autokarach.
11. Ze względu na piesze odcinki rajdu odbywające się w górach zalecane jest stosowanie
odpowiedniego ubioru, przede wszystkim obuwia.
§ 8.
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu
zastosowane mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w
szczególności kodeksu cywilnego.
2. Fundacja zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany niniejszego Regulaminu z
ważnych powodów
3. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Fundacji
(www.fundacjakurtyki.pl).

