
REGULAMIN  XI RAJDU PIESZEGO SZLAKIEM ŻOŁNIERZY5. I 6. WILEŃSKIEJ
BRYGADY AK

1. XI Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy 5. i 6.  Wileńskiej Brygady AK, zwany dalej „Rajdem” 
organizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne „A La Longue” oraz Instytut Pamięci Narodowej 
Oddział w Białymstoku,zwane dalej „Organizatorem” bądź „Sztabem Rajdu” i odbędzie się między 
23 a 28 sierpnia 2019r.

2. Główne cele Rajdu:

• Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat działalności podziemia niepodległościowego w 
Polsce po 1944 roku ze szczególnym uwzględnieniem Podlasia.

• Kształtowanie postaw etycznych i obywatelskich według hasła: „Bóg –Honor –Ojczyzna”.

• Upowszechnienie wiedzy o walkach o niepodległość i suwerenność RP oraz przywrócenie 
pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

3. Uczestnicy Rajdu to grupy zwane dalej „Patrolami”. Na czele Patrolu stoi pełnoletni opiekun, 
który posiada uprawnienia wychowawcy wypoczynku,zwany dalej „Dowódcą Patrolu” ( chyba, że 
członkami grupy są dzieci Dowódcy, lub inne osoby dorosłe).

4. Do Dowódcy Patrolu należy opieka nad własnym Patrolem oraz podejmowanie wszelkich 
decyzji odnośnie Patrolu.

5. Patrole maszerują, docierając do kolejnych punktów wyznaczonych przez Organizatorów. Wybór 
tras między punktami zależy od decyzji Dowódców Patroli.

6. Podczas Rajdu Patrole zachowują się zgodnie z przepisami prawa, zachowując zasady 
bezpieczeństwa. Sugerujemy poruszanie się bocznymi drogami, o jak najmniejszym natężeniu 
ruchu kołowego.

7. Pełnoletnie osoby biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność i ponoszą 
odpowiedzialność prawną za powstałe szkody, natomiast za osoby poniżej 18 roku życia odpowiada
rodzic lub opiekun prawny.  

8. Każdy uczestnik powinien posiadać sprzęt biwakowy – śpiwór, karimatę oraz naczynia i sztućce 
( menażki, niezbędniki).

9. Udział w Rajdzie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają miejsca noclegowe oraz wyżywienie 
w postaci obiadokolacji.

10. Ewentualne dodatkowe wyżywienie uczestnicy organizują we własnym zakresie.

11. Każdy uczestnik powinien mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość. 

12. Każdy uczestnik wyraża zgodę na publikowanie własnego wizerunku na stronach internetowych
Organizatorów oraz w ich materiałach promocyjnych. 

13. W trakcie Rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków 
odurzających.



14. Podstawową opiekę medyczną w czasie całego Rajdu zapewniają sobie uczestnicy samodzielnie
(obowiązkowa apteczka w Patrolu).

15. Ubezpieczenie NNW uczestników Rajdu pokrywa Organizator.

16. Za nieprzestrzeganie zasad, nałożonych przez Organizatorów –pisemnych, słownych czy też 
obyczajowych, łamanie przepisów prawa, Sztab Rajdu może podjąć decyzję o ewentualnym 
wykluczeniu członków bądź też całego Patrolu z dalszej części Rajdu.

17. Ostateczna interpretacja Regulaminu Rajdu należy do Organizatorów

 


