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Regulamin 
 43 Ogólnopolskiego Rajdu Młodzieżowych Ośrodków 

Wychowawczych „Sudety 2020” 
 

 

1. Cel imprezy 

 Promocja walorów historycznych, krajobrazowych, przyrodniczych i 

turystycznych obszaru Sudetów. 

 Popularyzacja turystyki pieszej, promocja aktywności fizycznej, 

zdrowego stylu życia oraz promowanie aktywnego wypoczynku. 

 
2. Nazwa imprezy 

43 Ogólnopolski Rajd Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych   „Sudety 

2020” 

 
3. Organizator 

Organizatorem Rajdu jest Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu (DMOW Wałbrzych). 

 

4. Uczestnicy i wyposażenie 

1) Uczestnikami Rajdu są wychowankowie placówek resocjalizacyjnych 
oraz ich opiekunowie. 

2) Uczestnicy Rajdu powinni posiadać odpowiednie przygotowanie 

kondycyjne i sprawnościowe umożliwiające intensywną aktywność 
turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach 

turystycznych. 

3) Uczestnicy Rajdu powinni posiadać odpowiedni stan zdrowia 
umożliwiający udział w Rajdzie. Wskazane są konsultacje lekarskie, 

potwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w Rajdzie. Za 

przeprowadzenie w/w konsultacji i dopuszczenie wychowanka do 
udziału w Rajdzie odpowiada placówka macierzysta uczestników. 

4) Uczestnicy zorganizowani są w drużyny. Drużyna może liczyć 

maksymalnie dziesięć osób. W skład drużyny wchodzi: kierownik 
drużyny, opiekun i maksymalnie ośmiu wychowanków. 

5) Kierownik i opiekun obowiązani są posiadać udokumentowane 

przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu Rajdu. Za 

wyegzekwowanie tego obowiązku i dopuszczenie kierownika i opiekuna 
do udziału w Rajdzie odpowiada dyrektor ich macierzystej placówki. 

6) Organizatora podczas Rajdu reprezentuje Koordynator Rajdu. 

7) Drużynę podczas Rajdu reprezentuje kierownik drużyny. 
8) Kierownik i opiekun drużyny mają obowiązek przebywać z drużyną 

podczas całego czasu trwania Rajdu. 

9) Drużyna, stawiając się na start, ma obowiązek posiadać apteczkę 
pierwszej pomocy, a każdy uczestnik musi być zaopatrzony w 

legitymację szkolną, odpowiednią odzież  i obuwie (w tym na zmianę) 

oraz inne wyposażenie niezbędne do uprawiania turystyki górskiej. 
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10) Kierownik i opiekun mają obowiązek posiadać sprawne telefony 

komórkowe. 

 
5. Warunki uczestnictwa 

1) Placówka delegująca drużynę zobowiązana jest do: 

a) dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Rajdzie w wymaganym 
terminie. Skan zgłoszenia należy przesłać w formie 

elektronicznej na adres mowwalbrzych@op.pl, a jego oryginał 

pocztą na adres DMOW Wałbrzych. W przypadku dużej ilości 
zgłoszeń o zakwalifikowaniu się do udziału w Rajdzie zadecyduje 

kolejność zgłoszeń; 

b) przekazania listy uczestników Rajdu, w tym dane kierownika 

drużyny i opiekuna, oświadczenia o akceptacji niniejszego 
Regulaminu podpisanego przez wszystkich członków drużyny 

oraz oświadczeń wszystkich uczestników Rajdu dotyczących 

ochrony danych osobowych, najpóźniej do dnia 11 maja 2020r. 
Skany listy uczestników i wyżej wymienionych oświadczeń 

należy przesłać w formie elektronicznej na adres 

mowwalbrzych@op.pl. Oryginały w/w dokumentów kierownik 
drużyny przekazuje Koordynatorowi Rajdu po przybyciu na Rajd; 

c) wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie na poczet 

zarezerwowanego noclegu wskazanego przez Organizatora. 
2) Uczestnicy podczas Rajdu zobowiązani są do: 

a) przestrzegania regulaminu Rajdu oraz podporządkowania się 

decyzjom organizatora Rajdu;  
b) stosowania się do poleceń i ustaleń wydawanych przez 

Koordynatora Rajdu oraz przewodnika; 

c) przemieszczania się zwartą grupą i niezbaczania z wyznaczonej 

trasy; 
d) stosowania zasad bezpieczeństwa przy poruszaniu się w 

zmiennym terenie górskim, a także przy poruszaniu się po 

drogach z ruchem samochodowym i trasach rowerowych. Za 
stosowanie się do zasad bezpieczeństwa oraz właściwe 

zachowanie wychowanków odpowiadają kierownicy i 

opiekunowie drużyn; 
e) stosowania zachowań proekologicznych, w tym do 

maksymalnego ograniczenia interwencji w środowisko naturalne, 

przeciwdziałania jego niszczeniu i zaśmiecaniu.  
3) Uczestnicy Rajdu wini być objęci stosownym ubezpieczeniem OC i 

NNW w macierzystych placówkach obowiązującym również podczas 

Rajdu. 

4) Na udział w Rajdzie niepełnoletnich uczestników należy uzyskać 
pisemną zgodę rodziców. Za wypełnienie tego obowiązku i 

dopuszczenie wychowanka do udziału w Rajdzie odpowiada placówka 

macierzysta uczestników.  
5) W trakcie trwania Rajdu zabronione jest spożywanie alkoholu oraz 

zażywanie substancji psychoaktywnych i odurzających.  

6) Dojazd i powrót z Rajdu uczestnicy zabezpieczają i opłacają we 
własnym zakresie.  
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7) Noclegi i wyżywienie podczas Rajdu uczestnicy opłacają we własnym 

zakresie. 

8) Koordynator Rajdu w porozumieniu z kierownikami drużyn i 
przewodnikami tras ustala czas i miejsce rozpoczęcia Rajdu. 

9) Uczestnicy zobowiązani są do poruszania się po przydzielonej trasie 

Rajdu pod przewodnictwem przewodnika trasy. 
10) Tempo marszu nadaje przewodnik trasy i jest ono dostosowane do 

tempa najwolniejszego uczestnika. 

11) Czas i miejsce odpoczynku wyznacza przewodnik trasy w 
porozumieniu z kierownikami drużyn. 

 

6. Zadania drużyny w trakcie Rajdu 

1) Głównym zadaniem drużyny jest przejście wyznaczonej trasy pod 
opieką przewodnika trasy. 

2) W drugim dniu Rajdu wszystkie drużyny uczestniczą w spotkaniu 

integracyjnym. 
 

 

7. Postanowienia ogólne 
1) Organizator ustala trasy Rajdu. 

2) Organizator przydziela drużyny do wybranych tras Rajdu. 

3) Każda trasa Rajdu ma swojego przewodnika trasy. Przewodnikami 
trasy są licencjonowani przewodnicy sudeccy. 

4) Trasy Rajdu biegną w większości szlakami turystycznymi i są 

punktowane do Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.   
5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy 

zaginione, zagubione lub skradzione uczestnikom w trakcie Rajdu. 

6) Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone 

przez uczestników Rajdu. Odpowiedzialność ponosi sprawca szkody i 
jego opiekunowie. 

7) Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione 

przez uczestników Rajdu.  
8) Rażące przejawy braku dyscypliny i łamania regulaminu Rajdu 

skutkować mogą usunięciem z Rajdu całej drużyny lub poszczególnych 

jej członków. Osoby niestosujące się do wewnętrznych regulaminów 
obiektów na terenie, których przebywają lub osoby w rażący sposób 

łamiące normy prawne i społeczne mogą zostać z Rajdu usunięte. 

Decyzję w tych sprawach podejmuje Koordynator Rajdu w 
porozumieniu z przewodnikiem i kierownikiem właściwej drużyny. 

9) Wszelkie niedyspozycje zdrowotne uczestników bezzwłocznie należy 

zgłaszać Koordynatorowi Rajdu. 

10) Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
11) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu lub 

przeniesienia go na inny termin.  

12) Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w 
relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz 

materiałach promocyjnych organizatora. 
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13) Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań 

filmowych oraz wywiadów z uczestnikami Rajdu przez prasę, radio, 

telewizję, portale internetowe. 
14) W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną. 

15) Wszystkie informacje na temat Rajdu dostępne są u Koordynatora 

Rajdu Pana Mirosława Sopickiego pod nr tel. 698663195 lub pod 
adresem e-mail: sambandha@poczta.onet.pl oraz na stronie 

Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 

Wałbrzychu www.mowwalbrzych.pl 
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