
REGULAMIN 
XXI RAJDU PIESZEGO SZLAKIEM ŻOŁNIERZY 

5 WILEŃSKIEJ BRYGADY AK MJR. „ŁUPASZKI” 
1. XXI Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszki”, zwany dalej „Rajdem” organizowany 

przez Stowarzyszenie Historyczne im. 5 Wileńskiej Brygady AK, zwane dalej „Organizatorem” bądź „Sztabem Rajdu” 
odbędzie się między 24 a 28 czerwca 2023 r. 

2. Główne cele Rajdu: 
• Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat działalności podziemia niepodległościowego w Polsce po 1944 roku ze 

szczególnym uwzględnieniem Pomorza. 

• 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 (patrz załącznik nr1), zwany dalej „Dowódcą Patrolu”. 

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

5. Dowódca Patrolu jest zobowiązany do przesłania elektronicznej karty zgłoszeniowej Patrolu, zwanego dalej 
„zgłoszeniem Patrolu” do 31 marca 2023 (dokładnie do 31.03.2023 godz. 23:59). Jest to pierwszy warunek 
zakwalifikowania się Patrolu na Rajd. Następnie Dowódca Patrolu jest zobowiązany do przesłania kart 
kwalifikacyjnych uczestników, zwanych dalej „kartami uczestnika” do 15 maja 2023 (dokładnie do 15.05.2023 godz. 
23:59). Zgłoszenia Patrolu należy dokonać jedynie drogą elektroniczną na adres rajd@lupaszko.pl, zaś karty 

uczestników dostarczyć drogą pocztową, bądź też osobiście na adres Stowarzyszenia: Sopot 81-782, 
ul. Chopina 25/2. 

6. Liczba uczestników Rajdu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, jak również dopełnienie formalności w 
terminie. Dodatkowo Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia Patrolu bez podawania przyczyny. Minimalna 
liczba osób w Patrolu wynosi 8. W momencie, gdy liczba członków w Patrolu spadnie poniżej 8 osób, Sztab Rajdu ma 
prawo skreślić takie zgłoszenie albo dokooptować ludzi do patrolu albo przyjąć na to miejsce kolejny Patrol z listy. 

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

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

9. Patrole na trasie znajdują noclegi na własną rękę. Sugerujemy zabranie śpiwora i karimaty oraz lekkiego namiotu. 
Organizatorzy nie zapewniają noclegów na trasie. 

10. Organizatorzy zapewniają tylko podstawowe wyżywienie podczas trasy Rajdu, dostarczając dzienną suchą rację w 

postaci np. chleba, serka topionego, małego pasztetu czy zupki „chińskiej”. 

11. Ewentualne dodatkowe wyżywienie uczestnicy organizują we własnym zakresie. 

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

13. Ubezpieczenie NNW uczestników Rajdu pokrywa Organizator. 

14. Patrole poruszają się od miejsca startowego do końca tras Rajdu wyłącznie pieszo. Inna forma przemieszczania się 
jest niedozwolona. Długość każdej z tras wynosi około 20-25 km dziennie. Nieprzestrzeganie tego punktu wiąże się 

z dyskwalifikacją oraz może się zakończyć z wykluczeniem Patrolu z dalszego uczestnictwa w Rajdzie. 

15. W sytuacji kryzysowej możliwa jest pomoc Organizatorów (numery telefonów kontaktowych znajdować się będą u 
Dowódców Patroli). 

16. Punktacja rajdowa opiera się o arkusz przebiegu trasy, jaki Patrole będą prowadziły podczas marszu oraz o 
wyznaczone zadania na trasie. Dokładne „Zasady Bezpieczeństwa i Współzawodnictwa” zostaną podane przed 
rozpoczęciem Rajdu. 

17. W przypadku, gdy liczebność Patrolu w trakcie Rajdu spadnie do poziomu 50% i niższego lub gdy uczestnik Rajdu 

samowolnie opuści Rajd bez informowania i akceptacji ze strony Sztabu Rajdu – Sztab Rajdu może podjąć decyzje o 
dyskwalifikacji Patrolu z wykluczeniem dalszego uczestnictwa w Rajdzie. 

18. 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. 

19. Ostateczna interpretacja Regulaminu Rajdu należy do Organizatorów. 
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1. Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która: 

a. ukończyła 18 lat; 

b. posiada wykształcenie co najmniej średnie; 

c. ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku; 

2. Wychowawcą wypoczynku nie może być osoba karana za umyślne przestępstwo 
przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko 
wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo 

przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. 

zm.), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.) albo osoba, 
wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z 

wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub 
obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub 
miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do 

określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody 
sądu. 

3. Warunek, o którym mowa w pkt1c, nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z 
dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-
wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 

lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz instruktorów harcerskich w stopniu co 

najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej 
funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym 
w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
Konfederacji Szwajcarskiej. 

4. Kursy na wychowawcę wypoczynku mogą być organizowane przez placówki 
doskonalenia nauczycieli, a także za zgodą i pod nadzorem kuratora oświaty przez 

osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy.1 

5. Do zgłoszenia Patrolu, Dowódcza Patrolu zobowiązany jest dodać skan ukończenia 
kursu na wychowawcę wypoczynku albo skan dokumentu potwierdzającego 

uprawnienia jednego z podpunktów pkt 3 niniejszego załącznika. 

6. Przykładem instytucji organizującym jest kursy na wychowawcę wypoczynku jest 

m. in. Caritas, bądź też hybrydowe kursy na wychowawcę np. 
http://www.ewychowawca.pl/ 

  

 
1 Podstawa prawna dla punktów 1-4 niniejszego załącznika to:  

• USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
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Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Historyczne  
im. 5 Wileńskiej Brygady AK. Podane dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby 

oraz w celu: przyjęcia zgłoszenia, zorganizowania i zrealizowania rajdu, dokonania 
niezbędnych rozliczeń, ewaluacji, archiwizacji kart kwalifikacyjnych itp. oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika rajdu (zg. z ustawą z 
29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz.2135 z późn. zm.). 
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a), b), c), f ) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). W 

przypadku danych o zdrowiu dziecka, które stanowią szczególną kategorię danych 
osobowych, podstawą przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Odbiorcami 
danych osobowych będą wyłącznie osoby, których dane dotyczą; członkowie 

Stowarzyszenia odpowiedzialni za organizacje Rajdu; podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 

uczestniczące w realizacji usług, gdy ich realizacja tego wymaga (np. 
ubezpieczyciel). Dane przetwarzane dla celów związanych z realizacją Rajdu będą 
przetwarzane przez czas organizacji, trwania i rozliczania, natomiast dane 

przetwarzane dla celów rozliczeń i archiwizacji będą przetwarzane przez okres 
wymagany przepisami państwowymi. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści 

swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 
prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została wyrażona) w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Ma także prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 


