REGULAMIN
„Bieg Niepodległości – Partyzanci ziemi sądeckiej w akcji”
12 listopada 2016 r. Jodłowa Góra – Korzenna

Zbierz grupę z twojego okręgu i zagraj w partyzancką grę na orientację. Poznaj zakamarki historii
gminy Korzenna. Upodobnij się do partyzantów i weź udział w zupełnie nowym rodzaju biegu
niepodległościowego. Tutaj poczujesz ducha czasu II wojny światowej i okresu komunistycznego.
Czym lepiej przygotujecie się do wykonania zadania, tym satysfakcja z udziału w akcji będzie większa.
Wiele zależy od współpracy w grupie, odporności na warunki atmosferyczne, odporności psychicznej,
chęci przeżycia przygody, odwagi i wiary w zwycięstwo.
Wyślij meldunek o zawiązaniu twojej kompani do sztabu generalnego: ckkorzenna@interia.pl i stawcie
się do walki 12 listopada 2016 r. w siedzibie sztabu o godz. K.

Wykonaj zadania dowództwa, odbierz zrzut aliancki, odbieraj meldunki, strzeż się konfidentów i
wrogów. Na najodważniejszych czeka uznanie dowództwa i medal za skutecznie przeprowadzoną
akcję. Do ataku!

1. Organizatorzy
Stowarzyszenie KORZENIE, Wójt Gminy Korzenna, Centrum Kultury w Korzennej, Centrum Usług
Turystycznych i Przedsiębiorczości, GRH „ŻANDARMERIA”
2. Cele biegu
a. Przybliżenie historii partyzantów działających na terenie ziemi sądeckiej podczas II wojny
światowej oraz okresu komunistycznego.
b. Promocja aktywnego trybu życia poprzez bieganie na orientację w terenie
c. Integracja wielopokoleniowa
d. Niekonwencjonalna nauka historii regionu poprzez doświadczenia i zaangażowanie
e. Promocja walorów historycznych, kulturowych gminy Korzenna
3. Uczestnicy
Drużyny 3-5 osobowe w wieku min. 12 lat, w tym jeden opiekun pełnoletni. Zapraszamy do
udziału mieszkańców gminy Korzenna, gmin ościennych jak i turystów z całej Polski.
4. Podstawowe zasady biegu
Bieg zostanie poprowadzony ze szczytu Jodłowej Góry (START) przez punkty kontrolne do Dworu
w Korzennej (META). Bieg ma charakter biegu terenowego na orientację z elementami gry
terenowej. Uczestnicy będą otrzymywać w poszczególnych punktach kontrolnych informacje na
temat zadań jakie muszą wykonać oraz gdzie znajduje się kolejny punkt kontrolny. Zebranie
wszystkich informacji i wykonanie zaplanowanych zadań pozwoli danej drużynie (grupie
partyzanckiej) otrzymać nagrodę na mecie biegu. Cały bieg będzie osadzony w realiach
działalności partyzanckiej na naszym terenie, a zadania jakie czekają na uczestników są związane
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z tą działalnością. Trasa biegu wynosi ok. 10 km, a jej pokonanie powinno zająć ok. 2 godz.
Uczestnicy biegu poruszając się po drogach publicznych powinni zachować należytą ostrożność,
przy zachowaniu przepisów ruchu drogowego.
5. Wymagania
a. Uczestnicy powinni zgłosić swoją grupę na załączonej do regulaminu karcie zgłoszeniowej
mailowo na adres ckkorzenna@interia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada
2016 r.
b. Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać podpisaną przez rodzica zgodę na udział w
biegu, której wzór jest załączony do niniejszego regulaminu
c. Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni do panującej w dniu biegu aury pogodowej
strój. Prosimy aby ubiór był stylizowany na lata 40-50 XX w., nawiązywał do stroju
partyzanckiego lub ubioru ludności wiejskiej tamtych czasów (mile widziane płaszcze,
czapki, paski itd.).
6. Nagrody
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale, a na drużyny które z powodzeniem ukończą
bieg, będą czekać atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ponadto dla najlepszej drużyny, która w
najkrótszym czasie dotrze do Dworu w Korzennej (META) wykonując po drodze wszystkie
zaplanowane zadania, będzie czekało oryginalne trofeum powstańca. Wszyscy uczestnicy
otrzymają również na zakończenie ciepły posiłek oraz gorącą herbatę.
7. Harmonogram biegu
8 listopada (wtorek) – Ostateczny termin zgłaszania drużyn do biegu
12 listopada (sobota)
g. 8.30 – Zbiórka uczestników przy Dworze w Korzennej, potwierdzenie obecności zgłoszonych
drużyn oraz zgód rodziców uczestników niepełnoletnich, omówienie szczegółów biegu
g. 9.15 – Transport uczestników biegu na Jodłową Górę – transport zapewniają organizatorzy
g. 10.00 – Uformowanie szyku na szczycie Jodłowej Góry,
uroczyste odsłonięcie odnowionego pomnika pamięci żołnierzy I konspiracji
oddziałów: BCh K. Wątróbskiego „SĘPA”, AK F. Paszka „KMICICA”, AK S. Kruczka
„MAKA” oraz II konspiracji oddziałów: A. Szczypty „Zenita” „HURAGAN”,
NSZ „ŻANDARMERIA” i kpt. J. Dubaniowskiego „Salwy”
g. 10.30 – Start uczestników biegu
g. 12.00-12:45 – Meldowanie się drużyn na mecie – Dwór w Korzennej
g. 13.00 – Rekonstrukcja przejęcia komisariatu milicji w Korzennej – grupa rekonstrukcyjna
g. 13.30 – Podsumowanie biegu – wręczenie nagród i posiłek
g. 14.00 – Zakończenie
8. Kontakt z organizatorami:
Dwór w Korzennej, 33-322 Korzenna 475
tel. (18) 441 99 13 (pon. – pt. 7.00 – 15.00)
ckkorzenna@interia.pl
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KARTA ZGŁOSZENIOWA
„Bieg Niepodległości – Partyzanci ziemi sądeckiej w akcji”
12 listopada 2016 r. Jodłowa Góra – Korzenna

1. Nazwa grupy ………………………………………………………………………………….…………………………………..
2. Lista uczestników (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia)
1) ……………………………………………………………………………………………………………………….……………
2) …………………………………………………………………………………………………………………….………………
3) ………………………………………………………………………………………………………………….…………………
4) …………………………………………………………………………………………………………………….………………

3. Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………………………………………………………………….....
4. Telefon kontaktowy do opiekuna: ………………………………………………………………………………………
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ZGODA RODZICA
„Bieg Niepodległości – Partyzanci ziemi sądeckiej w akcji”
12 listopada 2016 r. Jodłowa Góra – Korzenna

Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodę na
udział mojego syna/mojej córki* …………………………………………….………………………………….…………………….,
w „Biegu Niepodległości – Partyzanci ziemi sądeckiej w akcji” z Jodłowej Góry do Dworu w Korzennej
12 listopada 2016 r. Ponadto oświadczam, że:
1) stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu biegu.
2) moje dziecko będzie posiadało ubiór odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych
w dniu biegu.
Uwagi:
1.

2.
3.
4.
5.

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem
i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody
rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu.
Uczestnik biegu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.
Uczestnik jest zobowiązany do poruszania się w trakcie biegu zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.
Rodzice (opiekunowie) uczestnika ponoszą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania uczestnika
skutkujące naruszeniem dóbr lub praw innych osób.
Przez podpisanie niniejszego oświadczenia rodzice (opiekunowie) uczestnika zrzekają się prawa dochodzenia
prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z biegiem oraz akceptują
postanowienia regulaminu dotyczącego w/w biegu.

……………….…………………….……………………
(podpis rodzica)
* niepotrzebne skreślić
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