
REGULAMIN 
X MARSZU SZLAKIEM POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 1863R 

 
Organizatorem marszu jest: ZWIĄZEK STRZELECKI ODDZIAŁ SZYDŁOWIEC 

 
1. Marsz odbywa się na historycznej trasie działań powstańców pod dowództwem płk Mariana Langiewicza 
         Szydłowiec – Kierz Niedźwiedzi – Zbijów Mały – Mirzec – Wąchock.  
         Data Marszu określana jest każdego roku na; piątek, sobotę i niedzielę najbliższej daty wybuchu powstania,  
       - w piątek - rozpoczyna się uroczystościami w Szydłowcu oraz noclegiem,  
       - w sobotę – uroczystości w Krzu Niedźwiedzim oraz przemarsz historyczną trasą do wyznaczonego miejsc 
noclegowego najbliżej Wąchocka, 
       - w niedzielę - przemarsz lub przejazd do Wąchocka, połączenie się z Marszem (złaz gwiaździsty),   
uroczystości zgodnie z ustaleniami Marszu. 
2. Nadzór nad organizacją Marszu sprawuje organizator. 
3. Marszem kieruje Komendant Marszu, mianowany przez władze ZS. 
4. Komendant odpowiada za całokształt organizacyjny Marszu, składa do KGZS sprawozdanie. 
5. Komendant Marszu powołuje z uczestników marszu Komendę Marszu. 
6. Kompania Marszowa podzielona jest na plutony i drużyny. Dowódców wyznacza Komendant Marszu. 
7. Uczestnikami Marszu mogą być: uczniowie Szkół Podstawowych (klas starszych), Szkół Gimnazjalnych, 

Szkół Ponadgimnazjalnych, Strzelcy, młodzież Ochotniczych Straży Pożarnych, młodzież innych 
organizacji i stowarzyszeń jak również wszyscy Ci, którym nie jest obce kultywowanie tradycji Powstań 
Narodowych. 

8. Wiek uczestników-powyżej 18 lat. Osoby młodsze muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (opiekunów).  
9. Uczestnicy powinni posiadać indywidualne lub zbiorowe ubezpieczenie na czas trwania Marszu. 
10. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialni są opiekunowie grup zorganizowanych (szkół, OSP, 

Strzelców, itp.), którzy winni przybyć i uczestniczyć wraz ze swymi podopiecznymi w Marszu. Jeden 
opiekun na 10-cio osobową grupę. 

11. Grupy przybyłe bez swych opiekunów i ubezpieczeń nie otrzymają zezwolenia na udział w Marszu. 
12. Całą trasę przebywa się pieszo, o ile Komendant nie zarządzi inaczej. 
13. Uczestnicy Marszu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i stosowania się do zaleceń Komendy 

Marszu. Uczestnicy przed rozpoczęciem wypełniają ustalone dokumenty. 
14. Dla każdego Uczestnika zakłada się tzw. Kartę Uczestnika. W Karcie wpisuje się dane osobowe 

i  potwierdzenie uczestnictwa w Marszu. Dane te pozostają w Archiwum Komendy Marszu. 
15. Uczestnik pięciu Marszy otrzymuje Odznakę. Odznaka jest nagrodą i wyróżnieniem za udział w Marszu. 
         Dokumentem uprawniającym do noszenia Odznaki jest Legitymacja. Nadawanie Odznaki i Legitymacji 
określają załączniki opracowane przez organizatora. 
16.  W przypadku złamania Regulaminu Komendant może orzec następujące kary: ostrzeżenie ustne, 

upomnienie pisemne (wpis do Karty Uczestnika), usunięcie z Marszu. W uzasadnionych przypadkach 
Komendant może odebrać Odznakę uczestnikowi, a osobom nie posiadającym Odznaki – zakaz 
uczestnictwa w następnych Marszach. 

17. W czasie Marszu zabrania się posiadania i spożywania alkoholu, środków odurzających i palenia tytoniu 
(tytoń dot. osób niepełnoletnich). 

18. Zakwaterowanie odbywa się w miejscach wskazanych przez organizatora. Obiekty te są pod nadzorem 
osób funkcyjnych Marszu. Obecność osób postronnych na obiektach zakwaterowania jest zabroniona.  
W szczególnych przypadkach pozwolenia może udzielić Komendant Marszu. Obecność osób od środków 
masowego przekazu bez zgody Komendanta jest zabroniona. Osoby występujące w imieniu w/w mediów 
lub indywidualnie bez okazania stosownej legitymacji prasowej itp. będą usuwane z obiektów. 
Fotografowanie uczestników Marszu bez ich zgody jest zabronione. 

19. Komendant Marszu prowadzi Książkę Rozkazów. 
20. Sposób pokonania trasy Marszu, strukturę Marszu i inne sprawy nieujęte w Regulaminie Marszu, określa 

Komendant w Książce Rozkazów lub w Przepisach Porządkowych, które stanowią załącznik do 
Regulaminu. 

21. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie trwania Marszu. 
 

 
                                                                                                                         KOMENDANT MARSZU 


