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„Woldenberg – Dobiegniew 2017” 

Regulamin Rajdu 

I. Organizator 

1. Organizatorem Rajdu  „Woldenberg-Dobiegniew 2017” zwanym dalej „Rajdem” jest Związek 

Harcerstwa Rzeczypospolitej, 230 GDH „Rysie” i Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej 

Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP w Szczecinie zwani dalej „Organizatorem”. 

2. Patronat nad Rajdem sprawuje Lubuski Kurator Oświaty. 

 

II. Założenia ogólne 

 

1. Celem Rajdu jest popularyzacja wiedzy historycznej dotyczącej obozów jenieckich w czasach II 

wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem obozu woldenberskiego, a także zapoznanie 

się z walorami turystyczno-krajoznawczymi ziemi dobiegniewskiej. 

2. Rajd adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa 

zachodniopomorskiego i północnej części województwa lubuskiego oraz drużyn harcerskich 

(zgodnie z zasięgiem działania Oddziału IPN w Szczecinie). 

III. Uczestnicy Rajdu – sprawy organizacyjne 

 

1. Uczestnicy Rajdu to grupy składające się z 5 do 7 osób, zwane dalej „Patrolami”. Na czele Patrolu 

stoi osoba pełnoletnia zwana dalej „Dowódcą Patrolu”. 

2. Do Dowódcy Patrolu należy opieka nad członkami Patrolu i podejmowanie decyzji 

zapewniających im bezpieczeństwo. 
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3. Dowódca Patrolu, według wiedzy o umiejętnościach podopiecznych, podejmuje decyzje 

dotyczące wykonywania zadań w punkcie kontrolnym w czasie trwania Rajdu, rozstrzyga 

kwestie sporne wewnątrz Patrolu, dba o utrzymanie dyscypliny. 

4. Zgłoszenie udziału Patrolu uczniowskiego wraz z opiekunem w Rajdzie (załącznik nr 1) 

należy przesłać do 16 maja  2017 r. Zgłoszenia Patrolu należy dokonać na adres: 

jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl.  Wypełnione karty uczestników (załącznik nr 2) należy przekazać w 

dniu rozpoczęcia Rajdu do jego Sztabu. 

5. Informacja o rekrutacji Patrolu harcerskiego znajduje się na stronie Obwodu  Gorzowskiego  

ZHR https://www.facebook.com/groups/151641598322128/ oraz na stronie internetowej 

drużyny 230 GDH „Rysie”, http://rysie230.fabersklep.pl/  Termin nadsyłania zgłoszeń drużyn 

harcerskich upływa 16 maja 2017 r. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą poczty 

elektronicznej na adres: kowal230@gmail.com. 

6. Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu zostaną przesłane drogą elektroniczną po 

zakończeniu rekrutacji. 

7. Podczas trwania Rajdu Patrole stosują się do poleceń Sztabu Rajdu i osób oddelegowanych   

przez Sztab do punktów kontrolnych. 

8. Udział Patrolu w Rajdzie jest bezpłatny. 

9. Patrole pokrywają we własnym zakresie koszt dojazdu do miejsca rozpoczęcia (Dobiegniew)   

 i koszty wyjazdu z miejsca zakończenia Rajdu (Dobiegniew). 

10. Dla uczestników Rajdu oraz ich opiekunów przewidziane są nagrody oraz dyplomy. Nagrodą 

główną jest trzydniowy wyjazd studyjny do Centralnego Muzeum  Jeńców Wojennych w 

Łambinowicach – Opolu. 

11. Wyposażenie każdego Uczestnika: 

- odpowiednie obuwie terenowe (wygodne, rozchodzone) 

- obuwie zmienne 

- śpiwór i karimata 

- ubranie przeciwdeszczowe 

- niezbędne ubrania i środki higieny osobistej (na 3 dni) 

- leki przyjmowane stale oraz środki opatrunkowe (plastry, bandaż) 

- mały plecak na trasę Rajdu. 

mailto:jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl
http://rysie230.fabersklep.pl/
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12. Zakwaterowanie i wyżywienie: 

- Organizator zapewnia Patrolom całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie  w czasie trwania 

Rajdu.  Noclegi przewidziano w Szkole Podstawowej w Dobiegniewie. 

13. Opieka medyczna i ubezpieczenie: 

- podstawową opiekę medyczną (ratownik medyczny) w czasie całego Rajdu zapewnia 

Organizator 

- Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia NNW. Opiekunowie młodzieży 

szkolnej winni posiadać numer aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC, szkoły lub ubezpieczenia 

indywidualnego uczestników 

- dowódca Patrolu powinien mieć informacje na temat stanu zdrowia uczestników (np. alergie, 

przyjmowane leki itp.). 

14. Rajd rozpoczyna się  w dniu 26 maja 2017 r. (piątek) o godz. 16.00 w Dobiegniewie w Szkole 

Podstawowej im. Żołnierzy Września „Woldenberczyków”, ul. Gdańska 8. Rajd zakończy się w 

dniu 28 maja 2016 r. (niedziela) o godz. 12:00 w Dobiegniewie w Szkole Podstawowej im. 

Żołnierzy Września „Woldenberczyków”. 

 

IV. Zasady bezpieczeństwa 

1. Dokładne „Zasady Bezpieczeństwa i Współzawodnictwa” zostaną podane w dniu rozpoczęcia 

Rajdu. 

2. W przypadku gdy  uczestnik Rajdu samowolnie opuści Rajd bez poinformowania i akceptacji ze 

strony Sztabu Rajdu – Sztab Rajdu może podjąć decyzję o dyskwalifikacji Patrolu z 

wykluczeniem dalszego uczestnictwa w Rajdzie. 

3. Sztab Rajdu może podjąć decyzję o wykluczeniu członków bądź też całego Patrolu z dalszej 

części Rajdu za nieprzestrzeganie zasad nałożonych przez Organizatorów – pisemnych, 

słownych czy też obyczajowych, łamanie przepisów prawa. 

4. Dowódca Patrolu zgłaszając Patrol na Rajd wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie 

danych osobowych Patrolu przez Organizatora i umieszczenie ich na stronie internetowej 
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(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych DzU nr 133) oraz na 

otrzymywanie informacji drogą elektroniczną i udostępnienie w tym celu swego adresu e-

mailowego zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (DzU z 2002 r. nr 144, poz.1204). 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Rajdu, przy czym ewentualne 

zmiany zostaną rozesłane. Ostateczna interpretacja Regulaminu Rajdu należy do Organizatorów.  

2. Wszelkie informacje o Rajdzie będą dostępne na stronach internetowych Instytutu Pamięci 

Narodowej Oddziału w Szczecinie (http://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/edukacja). 

3. W sprawach związanych z Rajdem należy kontaktować się z Jackiem Kowalskim (ZHR) tel. 

781057030, e-mail:  kowal230@gmail.com  i Jarosławem Palickim (IPN)   tel. 95 718 28 54, 

601 788 084; e-mail: jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl. 

 

mailto:kowal230@gmail.com
mailto:jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl

