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REGULAMIN 

XXVIII MARSZU SZLAKIEM WALK LEGIONÓW POLSKICH 

RADOM-LASKI 26-27.10.2019 r. 

 

 

1. Marsz organizowany jest 26-27 października 2019 roku, pierwszy dzień: na trasie 
Rajec-Siczki-Pionki, drugi dzień: na trasie Pionki-Laski-Żytkowice. 

2. Marsz jako impreza cykliczna organizowany jest każdego roku w sobotę i niedzielę 
najbliższej daty (bitwy pod Laskami-Anielinem 22-26.10.1914). 

3. Za organizację Marszu odpowiada, Komendant Marszu mianowany przez władze ZS. 
4. Komendant Marszu składa sprawozdanie do Zarządu Głównego Związku 

Strzeleckiego z realizacji zadania. 
5. Komendant powołuje Komendę Marszu, której zadaniem jest wspomaganie 

organizacyjno-techniczne marszu. 
6. Kompania Marszowa podzielona na plutony i drużyny. 
7. Uczestnikami Marszu staja się osoby dorosłe oraz niepełnoletnie: uczniowie Szkół 

Podstawowych (klas starszych), Szkół Średnich, Strzelcy, Orlęta, Harcerze, młodzież 
Ochotniczych Straży Pożarnych, młodzież innych organizacji i stowarzyszeń jak 
również wszyscy Ci, którym nie jest obce kultywowanie tradycji Powstań 
Narodowych, którzy złożą obowiązkowo . 

8. Osoby niepełnoletnie obowiązkowo składają pisemną zgodę rodziców/opiekunów 
na udział w marszu.  

9. Uczestnicy powinni posiadać indywidualne lub zbiorowe ubezpieczenie na czas 
trwania Marszu. 

10. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialni są opiekunowie grup 
zorganizowanych 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 Marszu nie zarządzi inaczej. 
13. Uczestnicy Marszu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i stosowania się 

do zaleceń Komendy Marszu. Uczestnicy przed rozpoczęciem wypełniają ustalone 
dokumenty Marszu. 

14. Dla każdego Uczestnika zakłada się tzw. Kartę Uczestnika. W Karcie wpisuje się 
dane osobowe z  potwierdzeniem uczestnictwa w Marszu. 

15. Uczestnik otrzymuje odznakę pamiątkową (odznakę marszową). Dokumentem 
uprawniającym do noszenia odznaki marszowej jest Legitymacja. 
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16. W przypadku złamania Regulaminu Komendant Marszu może upomnieć ustnie lub 
na piśmie, a nawet dokonać usunięcia z Marszu. W uzasadnionych przypadkach 
Komendant Marszu może odebrać odznakę marszową, a osobom nie posiadającym 
odznaki – zakazać uczestniczenia w następnych Marszach. 

17. Podczas 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 mediów osób z prasy 
i telewizji (redaktorów i dziennikarzy) bez zgody Komendanta jest zabroniona. 
Osoby występujące w imieniu mediów lub indywidualnie bez okazania stosownej 
legitymacji prasowej itp. będą usuwane z obiektów. Fotografowanie uczestników 
Marszu bez ich zgody jest zabronione. 

19. Komendant 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                                                                                                                                                                                    

st. insp. ZS Roman BUREK 

tel. 604219765 

mail: romanburek@op.pl 

 

 

Ochrona danych osobowych 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Główny Związku 
Strzeleckiego reprezentowany przez Komendanta Głównego Związku 
Strzeleckiego. Adres siedziby stowarzyszenia: Związek Strzelecki, ul. Struga 1, 26-
600 Radom, e-mail kontaktowy: komendant@zwiazek-strzelecki.pl . 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych 
ciążących na Administratorze. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 
odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), c), f) ww. 
Rozporządzenia. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych 
umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
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 – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo 
do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa 
danych. 

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych 
odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 
nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych. 


