REGULAMIN
XVI MARSZU SZLAKIEM POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 1863R
SZYDŁOWIEC-WĄCHOCK 21-23.01.2022

1.

Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863R Szydłowiec-Wąchock jest
przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim, organizowanym przez Związek
Strzelecki, dalej Organizator, skierowany głównie do dzieci i młodzieży szkolnej,
studentów, harcerzy, żołnierzy i osób, którym znane są symbole i wartości
narodowe, patriotyczne i chrześcijańskie.
2. Marsz jest formą uczczenia i upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania
Styczniowego 1863 roku, ważnych potyczek, osób i powstańców oraz wydarzeń
poprzedzających wybuch, jak i okres popowstaniowy.
3. Marsz jest organizowany każdego roku w piątek, sobotę i niedzielę przypadającą
najbliższej daty wybuchu powstania tj. 22/23 stycznia 1863 roku.
4. Marszem kieruje Komendant Marszu, który jest osobą pełnoletnią, uczestniczył
przynajmniej w minimum trzech marszach.
5. Obowiązkiem Organizatora jest wybór Komendanta Marszu spośród zgłoszonych
Kandydatów.
6. Nowego Komendanta Marszu wybiera Zarząd Główny Związku Strzeleckiego w 60
dni od zakończenia Marszu. Wybrany Komendant Marszu od tego czasu ma
obowiązek prowadzić działania organizacyjne, organizując kolejną edycję marszu.
W przypadku kiedy nie wywiąże się z tego zadania, automatycznie traci
uprawnienie Komendanta Marszu i jego zadania przejmuje Zarząd Główny Związku
Strzeleckiego.
7. Komendant Marszu, najpóźniej 90 dni przed rozpoczęciem Marszu, jest
zobowiązany przedstawić programu Marszu oraz przepisy organizacyjno porządkowe do wiadomości publicznej.
8. Po zakończeniu Marszu, Komendant Marszu ma obowiązek w ciągu 30 dni
przedstawić Organizatorowi sprawozdanie z Marszu oraz rozliczyć Marsz pod
względem finansowym.
9. W Marszu uczestniczą osoby pełnoletnie, w przypadku osób niepełnoletnich
wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestników
marszu przyjmuje Komendant Marszu.
10. Wyznaczoną trasę Marszu pokonuje się pieszo wraz z potrzebnym ekwipunkiem
oraz zapasami wody pitnej i żywności, o ile Komendant Marszu nie zarządzi inaczej.
11. Osoba, której Komendanta Marszu zaliczy przejście całej trasy jest wpisywana na
listę „Uczestników Marszu”, co zostaje potwierdzone stosownym dokumentem.
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12. Uczestnicy Marszu w sposób symboliczny upamiętniają krótkimi uroczystościami
ustalone na trasie marszu miejsca pamięci.
13. Marsz kończy się głównymi uroczystościami w niedzielę w Wąchocku.
14. Podczas Marszu zezwala się na organizowanie zawodów strzeleckich, marszobiegu
na orientację i innych dyscyplin sportowych oraz konkursu historycznego.
15. Dyscyplina Marszu - to ścisłe przestrzeganie zasad organizacji i sprawności marszu,
obejmujących w szczególności: poruszanie się po wyznaczonych trasach
przemarszu (przejazdu), zachowanie odpowiednich odległości między kolumnami
lub grupami, terminowość przekraczania ustalonych punktów, przestrzeganie zasad
poruszania się podczas marszu jak i na postojach, stosowanie odpowiedniego
reżimu pracy środków łączności, sygnalizacji, maskowania się itp.
16. Odpoczynki podczas Marszu – zarządza się: pierwszy po 30 minutach marszu, celem
jego jest sprawdzenie stanu obciążenia piechurów, poprawienie umundurowania,
ułożenie przedmiotów wyposażenia osobistego itp. Przerwa ok. 15 min. Kolejne 10
minutowe odpoczynki organizować w odstępach godzinnych.
17. Uczestnicy Marszu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i przepisów
organizacyjno – porządkowych wydawanych przez Komendanta Marszu.
W przypadku nie zastosowania się lub złamania ustalonych reguł, Komendant
Marszu ma prawo usunąć uczestnika z udziału w kontynuowaniu Marszu, a nawet
zakazać udziału w następnych edycjach.
18. Wyróżniających się uczestników marszu, Komendant Marszu wymienia w rozkazie
podsumowującym Marsz.
19. Sposób pokonania trasy, strukturę i organizację Marszu, opłaty marszowe oraz inne
sprawy nie ujęte w Regulaminie określa Komendant Marszu w przepisach
organizacyjno – porządkowych wydawanych oddzielnie dla każdego Marszu.
20. Zmiany w Regulaminie może dokonywać wyłącznie Organizator z własnej
inicjatywy lub na wniosek Komendanta Marszu.
Komendant Marszu
st. insp. ZS Roman BUREK
tel. 604219765 mail: komendant@zwiazek-strzelecki.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, 26600 Radom, e-mail kontaktowy: komendant@zwiazek-strzelecki.pl nowy adres:
26-610 Radom, ul. Rynek 15.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze.
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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:
– 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.
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