III Gra Terenowa „Obława na

LAS-a „

REGULAMIN
Cele Gry Terenowej:
Popularyzacja wiedzy historycznej i postaw patriotycznych. Popularyzacja regionu
kurpiowskiego w środowisku grup rekonstrukcyjnych i środowisk młodych patriotów w
Polsce i poza jej granicami. Integracja środowisk klas mundurowych
z terenu
północnowschodniej Polski. Kształtowanie tożsamości lokalnej w oparciu o historię i losy
postaci żołnierzy wyklętych / niezłomnych w tym ppor. Józefa Kozłowskiego ps. „LAS”.
Przedstawienie autentycznych miejsc i tras przemarszów grup polskich żołnierzy z okresu
walk o niepodległość ojczyzny. Kształtowanie patriotyzmu lokalnego, identyfikowanie
mieszkańców Mazowsza z etosem żołnierzy wyklętych. Promocja powstałego w Ostrołęce
Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Promocja turystyczna Powiatu Ostrołęckiego i regionu
kurpiowskiego.
Trasa Gry Terenowej:
Gleba - Piasecznia – Kierzek. Przemarsz na trasie gry terenowej przebiegającej przez
tereny i miejsca na których operowały czynnie i stacjonowały jednostki i oddziały żołnierzy
podziemia niepodległościowego w latach 1939 - 1948. Organizatorzy gry terenowej pragną
podkreślić etos Oręża polskiego promującego najlepsze tradycje polskiej wojskowości na
przestrzeni wieków. Gra terenowa będzie wydarzeniem turystyczno – rekreacyjnym i
kulturalnym z elementami rekonstrukcji historycznej i pedagogiki przygody.
ORGANIZACJA i PRZEBIEG GRY TERENOWEJ :
1. Czas rozpoczęcia i zakończenia:
02 czerwca 2019r. godz. 09.00 w miejscowości Gleba
- Start na parkingu
wyznaczonym przy drodze powiatowej nr 2533W na odcinku Gleba - Kierzek
02 czerwca 2019r. godz. 11.30 Piasecznia – Zakończenie gry terenowej w miejscu
odbudowanych schronów wojskowych na terenie lasów w miejscowości Piasecznia.
2. Dojazd grup na miejsce startu we własnym zakresie.
3. Uczestnikiem gry terenowej może być osoba fizyczna powyżej 11 roku życia. Osoby
niepełnoletnie muszą przedłożyć dodatkowo Organizatorowi podczas zgłoszenia pisemną
zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział. Osoby poniżej 18 roku życia muszą
uczestniczyć w grze terenowej wraz z pełnoletnim opiekunem.

Współzawodnictwo Patroli w trakcie gry terenowej
Konkurencje oceniane w trakcie gry terenowej.
A/ Dyscyplina Patroli – uczestniczenie
we wszystkich zadaniach, punktualność
wykonywania zadań, zaangażowanie w niesieniu pomocy oraz działania proekologiczne .
B/ Musztra zespołowa i indywidualna – poruszanie się w szyku zwartym patrolu, elementy
wyszkolenia i ogólne wrażenie wyćwiczonych i stosowanych elementów musztry – bez
podziału na formacje i szarże.
C/ Ogólna wiedza historyczna dotycząca działań niepodległościowych w czasie II wojny
światowej oraz w okresie powojennym.
D/ Wiedza medyczna i ratownicza w sytuacjach kryzysowych – wyposażenie i
umiejętności posługiwania się nim, sprawność w wykonywaniu zadań.
E/ Umundurowanie i ogólne wrażenie w zachowaniu indywidualnego charakteru Patrolu.
Proporce, emblematy, zawołanie, spójność wrażenia Patrolu.
Postanowienia końcowe
a) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu – Ostateczna interpretacja
regulaminu i zasad przeprowadzenia III gry terenowej „Obława na Las-a” należy do
Zarządu Fundacji ETOS .
b) Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z
2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla potrzeb organizatora. Administratorem tych
danych będzie organizator gry terenowej.
c) Zgłoszenie uczestnictwa w grze terenowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Po podpisaniu oświadczenia przez uczestnika lub jego opiekuna uznaje się, iż uczestnik
zapoznał się z Regulaminem i zgadza się na jego warunki oraz wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych. Wszelkich informacji udziela organizator gry
Terenowej. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność na szlaku. Uczestnicy
zobowiązani są do znajomości Regulaminu i stosowania się do zaleceń organizatora.
Uczestnicy biorą udział w grze terenowej na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie
przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe wynikłe
przed, w czasie przemarszu lub po wydarzeniu, zarówno wobec uczestników jak i osób
trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione,
zgubione lub skradzione w trakcie imprezy. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na
publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu gry terenowej, zamieszczonych w
mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz
wywiady z uczestnikami rajdu, mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję. W
sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną.
Zasady bezpieczeństwa
Uczestnicy i organizatorzy Gry Terenowej zobowiązani są do zachowania szczególnej
uwagi na zasady bezpieczeństwa przeciw pożarowego na terenie kompleksów leśnych.
Niniejszy Regulamin kategorycznie zabrania, wszystkim osobom biorącym udział w
wydarzeniu, ingerowania w jaki kolwiek sposób w środowisko naturalne.
Współorganizatorami Gry Terenowej „Obława na LAS-a„ są Kurpiowska Grupa
Rekonstrukcji Historycznej LAS w Piaseczni ; Grupa Edukacji Historycznej „Reduta
Kurpiowska” ; Starostwo Powiatowe w Ostrołęce ; Mówiący Kij – biuro turystyczne;
Polska Fundacja Zabezpieczenia Społecznego ETOS w Warszawie ;
e-mail: biuro@fundacjaetos.pl ;

tel. +48 574 840 460 ; fax. +48 22 3821017 ;

www.rajdlasa.fundacjaetos.pl

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

