
Regulamin II Rajdu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

1. Patronat honorowy 

IPN – Oddział w Rzeszowie 

Wójt Gminy Zarzecze  

Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze 

 

2. Cele: 

-upamiętnienie pamięci Żołnierzy Wyklętych-uczczenie pamięci płk Wojciecha 

Szczepańskiego - mieszkańca Gminy Zarzecze 

-rozbudzanie uczuć patriotycznych wśród młodzieży szkolnej 

-propagowanie aktywnych form spędzania czasu 

- promowanie turystycznych walorów Gminy Zarzecze. 

3.  Termin: 2 marca 2023 r. (czwartek) 

4. Trasa: Zarzecze-Łapajówka-Żurawiczki 

5. Miejsce zbiórki: Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu (sala gimnastyczna) 

Godzina rozpoczęcia: 9:00 

Godzina zakończenia: ok. 13:00 

6. Uczestnicy: uczniowie klas mundurowych  Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa   

w Zarzeczu, uczniowie klas IV-VIII z Gminy Zarzecze. 

Program: 

9:00 uroczyste rozpoczęcie rajdu m.in. prelekcja na temat roli Żołnierzy Niezłomnych  

i ich zaangażowania w walkę o niepodległą i wolną Polskę. 

9:40 - wymarsz na trasę rajdu 

7. ok. 11:10-11:40 zakończenie rajdu przy Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta  

w Żurawiczkach (złożenie kwiatów pod tablicą płk. Wojciecha Szczepańskiego, warta 

honorowa, podsumowanie, rozdanie nagród, poczęstunek) 

ok. 13:00 - powrót uczniów do szkół 

8. Zgłoszenia telefonicznie do dnia 22 lutego 2023 r. w sekretariacie szkoły ZS  

w Zarzeczu (podajemy liczbę uczniów i dane opiekunów, nazwę szkoły)   

Tel: 166401582 

9. Opiekunowie w dniu Rajdu przekazują Organizatorom w formie papierowej Kartę 

zgłoszenia i zgody na publikację wizerunku uczniów podpisaną przez 

rodziców/prawnych opiekunów (załącznik nr 1 i załącznik nr 2) 

10. Udział w rajdzie jest bezpłatny. 

11. W trakcie Rajdu każdy uczestnik powinien przestrzegać bezwzględnie przepisów i zasad 

kodeksu ruchu drogowego, szczególnie w części dotyczącej ruchu pieszych.  

12. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są w szczególności do: stosowania się do poleceń, 

zakazów i nakazów wydawanych przez przewodników rajdu. 

13. Przemieszczania się zwartą grupą i niezbaczanie z wyznaczonej trasy przemarszu.  



14. Przy przekraczaniu jezdni-drogi publicznej piloci grup zabezpieczają przejście i 

przeprowadzają grupę przez ten odcinek we współpracy z Policją.  

15. Tempo marszu nadaje pilot grupy i jest ono dostosowane do tempa najwolniejszego 

uczestnika. 

16.  Czas i miejsce odpoczynku wyznacza Przewodnik Rajdu. 

17.  Wszelkie niedyspozycje zdrowotne bezzwłocznie należy zgłaszać Opiekunom, 

Przewodnikowi  Rajdu, pilotowi grupy,  

18. Podczas rajdu można wykonywać filmy oraz fotografować. 

Patronat medialny:  

Kurier Zarzecki  

Gazeta Jarosławska 

Radio Fara 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 



Załącznik nr 1 

FORMULARZ UCZESTNICTWA 

Prosimy o czytelne wypełnienie karty (drukowanymi literami)  

1. Nazwa szkoły, adres, telefon:  

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 2. Liczba uczestników:  

4. Imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy  

.......................................................................................................................................................  

 

 

Pieczątka placówki        Podpis opiekuna 



Załącznik nr 2 

ZGODA NA  

WYKORZYSTANIE  (Publikowanie) WIZERUNKU 

Ja, niżej podpisany/a: .................................................................................................., wyrażam 

zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka ……………………………………………………… 

ucznia Szkoły……………………………………………………………………………………………… 

w………………………………………………………… na stronie internetowej i portalach 

społecznościowych Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu oraz Kurierze Zarzeckim 

i Gazecie Jarosławskiej dla celów promocji I Rajdu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27. 04. 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), Ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 1000).  

 

Miejscowość ………………….., dnia …………..  

 

      

 …………………………………………………. 

                  Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 


