
III Pieszy Rajd Powstańczy 
im. Ks. Stanisława Brzóski 

PODSTAWOWE
ZASADY UCZESTNICTWA 

Pamięć o Bohaterach wciąż żyje... Wyrusz z nami, aby wspólnie odkrywać
ślady  przeszłości  naszego  regionu.  Poświęć  swój  czas  i  siły  tym,  którzy
bez reszty poświęcali się dla naszej Ojczyzny. Wyraźmy Im w ten sposób
naszą  wdzięczność  i  pamięć. Rajd  będzie  dobrą  okazją  do  świętowania
Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
 Uczestnictwo w  III Pieszym Rajdzie Powstańczym im. Ks. Stanisława Brzóski,

zwanym  dalej  Rajdem, ma  charakter  dobrowolny.  Osoby  biorące  udział  w  Rajdzie
uczestniczą w nim na własną odpowiedzialność (po podpisaniu stosownego oświadczenia
przy zgłaszaniu się).   

 W  razie  niemożności  kontynuowania  drogi,  każdy  uczestnik  zobowiązany  jest
do samodzielnego zabezpieczenia sobie powrotu do domu – Organizatorzy nie zapewniają
na  trasie  możliwości  przewozu  uczestników,  jak  również  nie  zapewniają  powrotu
do Łukowa. Gmina Wiśniew zapewnia powrót do Wiśniewa komunikacją autobusową. 

 Uczestnicy Rajdu poruszają się w grupie/ach składających się z mniej niż 10 osób
(od 1 do 9), zachowując szczególną ostrożność i przepisy ruchu drogowego, zwłaszcza na
tych  fragmentach,  które  prowadzą  po  chodnikach  dróg  asfaltowych  lub  drogach
asfaltowych.

 pobierz i  wydrukuj  formularz oświadczenia jako osoby pełnoletniej  (formularze na
końcu regulaminu).

 Warunkiem  uczestnictwa  jest  podpisanie  i  dostarczenie  Organizatorom  zgłoszenia
i  oświadczenia.  Brak  wypełnionego  i  podpisanego  zgłoszenia  oraz  oświadczenia
uniemożliwia wzięcie udziału w Rajdzie. Udział osób małoletnich możliwy jest jedynie
pod opieka osoby pełnoletniej !!!

Zgłoszenia odbywają się w następujący sposób: 
1.  Zapisy  on-line dla  grup  Łuków/Wiśniew.  W dniach   8-14  stycznia  2018r.  istnieje
możliwość  zgłoszenia  drogą  elektroniczną.  Należy  wówczas  uzupełnione  oraz  podpisane
skany zgłoszenia i oświadczenia przesłać na adres e-mail: lukowianin@wp.pl  oraz dokonać
wpłaty  wpisowego  w  wysokości  10  zł  na  konto  bankowe  Łukowskiego  Stowarzyszenia
Rozwoju,  Bank Spółdzielczy w Łukowie konto  Nr 90 9204 0001 0019 1678 2000 0010.
Przelew  musi  zostać  zaksięgowany  na  koncie  bankowym  Organizatora  nie  później
niż w piątek 12 stycznia 2018r.  Zgłoszenia należy dostarczyć w oryginalne w dniu Rajdu
do Organizatorów.   W dniu wymarszu biuro Rajdu czynne będzie w miejscach rozpoczęcia
Rajdu:  Łuków  (przed  Pocztą)  od  godz.  17.25,  Wiśniew  (Pomnik  Niepodległościowy
przed Urzędem Gminy Wiśniew) od godz. 17.30.
2. Zapisy dla grupy Łuków w dniu 15 stycznia 2018r. w godz. 18-19 w sali konferencyjnej
Urzędu  Miasta  Łuków.  Osoby  odpowiedzialne:  Sławomir  Smolak   tel.  509  199  705
&..Robert..Wysokiński..tel..513..869..916.
3.  Zapisy  dla  grupy  Wiśniew  w  dniach  8-12  stycznia  2018r. w  Gminnym  Ośrodku
Kultury  w godz. 10-14.  Osoby odpowiedzialne za zapisy w gminie Wiśniew: pracownicy
GOK.  

Organizatorzy: ŁUKOWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU (www.lukow.org.pl) oraz
TOWARZYSTWO PRZYRODNICZO-HISTORYCZNE ORLIK (www.t  phOrlik.org.pl), 

GMINA ŁUKÓW I GMINA WIŚNIEW  ORAZ  NADLEŚNICTWO ŁUKÓW.

http://www.t/
http://www.lukow.org.pl/
mailto:lukowianin@wp.pl


PRZYGOTOWANIE
Rajd skierowany jest do tych wszystkich, którzy chcą pełniej uświadomić sobie trud, jaki nasi
przodkowie włożyli w to, abyśmy mogli cieszyć się wolną Ojczyzną. W jego trakcie każdy
z  uczestników  będzie  miał  możliwość  oddania  hołdu  Powstańcom  Styczniowym,
w  sposób  szczególny  ostatniemu  przywódcy  Powstania  na  Ziemi  Łukowskiej
– ks. Stanisławowi Brzósce  i jego wiernemu adiutantowi Franciszkowi Wilczyńskiemu oraz
tym wszystkim, którzy na przestrzeni wieków walczyli o Niepodległą Rzeczpospolitą. 

Każdy uczestnik Rajdu zapewnia sobie we własnym zakresie ekwipunek potrzebny      
do pokonania trasy wędrówki:
– odpowiednie obuwie i ubranie /do pokonania trudnej trasy/ 
– kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe 
– naładowaną latarkę + zapasowe baterie
– wysokokaloryczne jedzenie i termos z ciepłym piciem 
– podstawowe opatrunki
– odblaski itp.
Zaleca  się  także  zabranie  w  trasę  kijków  przeznaczonych  do  wędrówek  pieszych
(np. do nordic walking).

Mile widziane i wskazane są  biało-czerwone akcenty: flagi, szaliki itp.

Wpisowe  10  zł  obejmuje:  1) ubezpieczanie,  2)  ciepły  posiłek  na  ognisku,  3)  medal
pamiątkowy dla pierwszych  100 osób (kolejne osoby będą mogły nabyć medal dopłacając
6 zł, w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2018r.). 

Rozpoczęcie Rajdu (w Łukowie i w Wiśniewie):  19 stycznia 2018r. /piątek/
Miejsce startu: 

 Łuków: autobus  będzie  podstawiony  w  zatoczce  autobusowej  przy  Poczcie  Polskiej
na ul. Piłsudskiego,  punktualnie o godz. 17.45 odjeżdża z uczestnikami Rajdu do Łazów,
w okolice ronda im. Franciszka Wilczyńskiego, skąd nastąpi wymarsz w trasę.

 Wiśniew: Pomnik Niepodległościowy przed Urzędem Gminy Wiśniew. Godzina 18.00

Trasa 1:  Łazy, rondo im. Franciszka Wilczyńskiego /nadanie imienia rondu/ - cmentarz
parafialny w Łukowie  –  pomnik  H.  Sienkiewicza  –  Poważe  –  Zalesie  –  parking  leśny –
pomnik  Ks.  Brzóski  –  leśniczówka  Dąbrówka  (ognisko)  –  POWRÓT PIESZO -  Zimna
Woda – Pomnik Powstańców Styczniowych przed Kolegiatą Łukowską. Orientacyjna długość
trasy z Łukowa: 26 km  (w obie strony).

Trasa  2:  Wiśniew, Pomnik  Niepodległościowy  przed  Urzędem  Gminy  Wiśniew  -  Dęby
Mroczkowskie – pomnik Ks. Brzóski –  leśniczówka  Dąbrówka (ognisko) - parking Leśny
przy trasie Dąbie - Gręzówka (odjazd autokaru).  Orientacyjna długość trasy z Wiśniewa:
25 km.

Organizatorzy: ŁUKOWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU (www.lukow.org.pl) oraz
TOWARZYSTWO PRZYRODNICZO-HISTORYCZNE ORLIK (www.t  phOrlik.org.pl), 

GMINA ŁUKÓW I GMINA WIŚNIEW  ORAZ  NADLEŚNICTWO ŁUKÓW.

http://www.t/
http://www.lukow.org.pl/


Zgłoszenie na  
III Pieszy Rajd Powstańczy 
im. Ks. Stanisława Brzóski

19/20 stycznia 2018r. 

Nr zgłoszenia ………..

Należy obowiązkowo wypełnić wszystkie pola pismem drukowanym lub czytelnie.
Dane osobowe

Imię i nazwisko:  …………………………………………..……………………………………

PESEL: ………………………………………………………..

Dane adresowe i kontakt

Adres: …………………………………………………………………………………………..

E-mail: …………………………………….…………..……………………………………….. 

Nr telefonu (bez odstępów): ……………………………………………………………………

Dotychczasowe doświadczenie (długość wędrówek pieszych, noce bez snu itp.)

……………………………………………………………….................................................……………………………….

Skąd się dowiedziałeś(aś) o III PRP ?
 ……………………………………………………………………………………………….

Informuję,  że  znane  są  mi  zasady  udziału  w  III  Pieszym  Rajdzie  Powstańczym
im. Ks. Stanisława Brzóski. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny(a) do przejścia nocą
dystansu  ok. 26 km  i uczynię  to na własną odpowiedzialność, nie czyniąc odpowiedzialnym
Organizatorów  za  swój  stan  zdrowia  i  ewentualne  konsekwencje  jego  utraty  w  związku
z udziałem w Rajdzie. W zakresie, w jakim mnie to dotyczy, oświadczam, że wyrażam zgodę
na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  zakresie  niezbędnym  dla  spraw
organizacyjnych oraz,  że dane w deklaracji  uczestnictwa zostały podane dobrowolnie i  są
zgodne z prawdą -  szczególnie PESEL, który umożliwia weryfikację mojego wieku i  jest
konieczny do ubezpieczenia. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wglądu
do moich  danych osobowych,  ich  poprawiania  oraz  odwołania  niniejszej  zgody w każdej
chwili.
Oświadczam,  że  wyrażam  nieodpłatną,  nie  ograniczoną  czasowo  i  terytorialnie   zgodę
na  publikację mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* w w materiałach reklamowych,
promocyjnych i marketingowych Organizatorów i Partnerów Organizacyjnych Rajdu. 

Oświadczam, że przeczytałem i zgadzam się z powyższymi zasadami.

Data:  ………………………………………. Czytelny podpis: ………………….....................………………………

*niepotrzebne skreślić

Organizatorzy: ŁUKOWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU (www.lukow.org.pl) oraz
TOWARZYSTWO PRZYRODNICZO-HISTORYCZNE ORLIK (www.t  phOrlik.org.pl), 

GMINA ŁUKÓW I GMINA WIŚNIEW  ORAZ  NADLEŚNICTWO ŁUKÓW.

http://www.t/
http://www.lukow.org.pl/


Zgłoszenie na  
III Pieszy Rajd Powstańczy 
im. Ks. Stanisława Brzóski

19/20 stycznia 2018r. 

OŚWIADCZENIE
(tylko osoba pełnoletnia) 

Ja,  niżej  podpisana(y)...................................................................  oświadczam,  że  chcę
dobrowolnie wziąć udział w  III Pieszym Rajdzie Powstańczym im. Ks. Stanisława Brzóski
(III PRP) z Łukowa/Wiśniewa* - przez lasy Nadleśnictwa Łuków w nocy z 19 na 20 stycznia
2018r.  
Zaznajomiona(y)  z  przebiegiem  i  skalą  trudności  trasy  oraz  ewentualnymi  zagrożeniami
w  czasie  nocnej  wędrówki,  mając  na  uwadze  swój  stan  zdrowia,  świadomie  wybieram
sugerowaną trasę o długości ok. 26 km. 
Jednocześnie zaznaczam, że uczestniczę w Rajdzie  na własną odpowiedzialność,  traktując
ją jako prywatną praktykę edukacyjną i patriotyczną. 
Zespół  Organizatorów  Rajdu  (Łukowskie  Stowarzyszenie  Rozwoju  oraz  Towarzystwo
Przyrodniczo – Historyczne ORLIK) nie  ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne
i niematerialne powstałe w czasie przejścia trasy III PRP. 
Niniejsze  oświadczenie  wyłącza  całkowicie  wszelką  odpowiedzialność  Organizatorów
za  następstwa  wypadków  zaistniałych  na  trasie  III  PRP.  Organizatorzy  są  zwolnieni
ze wszelkich roszczeń wynikających z mojego udziału w III PRP. 
Trasa 1:  Łazy, rondo im. Franciszka Wilczyńskiego -  cmentarz parafialny w Łukowie  –
pomnik  H.  Sienkiewicza  –  Poważe  –  Zalesie  –  parking  leśny  –  pomnik  Ks.  Brzóski  –
leśniczówka  Dąbrówka  (ognisko)  –  powrót:  Zimna  Woda  -  pomnik  Powstańców
Styczniowych  przed  Kolegiatą  Łukowską.  Orientacyjna  długość  trasy  z  Łukowa:  26  km
(w obie strony).
Trasa  2:  Wiśniew, Pomnik  Niepodległościowy  przed  Urzędem  Gminy  Wiśniew  -  Dęby
Mroczkowskie – pomnik Ks. Brzóski –  leśniczówka  Dąbrówka (ognisko) - parking leśny
przy trasie Dąbie - Gręzówka (odjazd autokaru).   Orientacyjna długość trasy z Wiśniewa:
25 km.

Trasy  Rajdu  opracowane  przez  Organizatorów,  dostępne  są  (możliwy  wydruk)
na stronach: www.lukow.org.pl i www.tphOrlik.org.pl

Kontakt telefoniczny do „przyjaciela” na wszelki wypadek: 

………………………………………………………………………………………………….

Data..............................................        Czytelny podpis ............................................................

*niepotrzebne skreślić

Organizatorzy: ŁUKOWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU (www.lukow.org.pl) oraz
TOWARZYSTWO PRZYRODNICZO-HISTORYCZNE ORLIK (www.t  phOrlik.org.pl), 

GMINA ŁUKÓW I GMINA WIŚNIEW  ORAZ  NADLEŚNICTWO ŁUKÓW.

http://www.t/
http://www.lukow.org.pl/


Zgłoszenie na  
III Pieszy Rajd Powstańczy 
im. Ks. Stanisława Brzóski

19/20 stycznia 2018r. 

OŚWIADCZENIE
(Opiekuna osoby nieletniej) 

Ja, niżej podpisana(y)........................................................................ oświadczam, że wyrażam 

zgodę na udział …......................................................................................................................   

                                                             (imię i nazwisko osoby nieletniej) 

pod moją opieką / pod opieką * ..............................................................................................   

                                                                         (imię i nazwisko opiekuna podczas Rajdu) 

w  III  Pieszym  Rajdzie  Powstańczym  im.  Ks.  Stanisława  Brzóski  (III  PRP)
z Łukowa/Wiśniewa*  - przez lasy Nadleśnictwa Łuków  w nocy z 19 na 20 stycznia 2018r.  
Zaznajomiona(y)  z  przebiegiem  i  skalą  trudności  trasy  oraz  ewentualnymi  zagrożeniami
w czasie nocnej wędrówki, mając na uwadze  stan zdrowia  mojego dziecka/podopiecznego,
świadomie  wybieram sugerowaną  trasę  o  długości  ok.  26  km.  Jednocześnie  oświadczam,
że jestem świadomy(a), że uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego w tym wydarzeniu
jest  całkowicie dobrowolne i  ma charakter prywatnej  praktyki  edukacyjnej i  patriotycznej,
w związku z czym biorę za to pełną odpowiedzialność.
Zespół  Organizatorów  Rajdu  (Łukowskie  Stowarzyszenie  Rozwoju  oraz  Towarzystwo
Przyrodniczo – Historyczne ORLIK) nie  ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne
i niematerialne powstałe w czasie przejścia trasy  III PRP.  Niniejsze oświadczenie wyłącza
całkowicie wszelką odpowiedzialność Organizatorów za następstwa wypadków zaistniałych
na trasie  III PRP.   Organizatorzy są zwolnieni ze wszelkich roszczeń wynikających z udziału
mojego dziecka/podopiecznego  w III PRP. 
Trasa  1:   Łazy,  rondo  im.  Franciszka  Wilczyńskiego  - cmentarz  parafialny
w Łukowie –  pomnik  H.  Sienkiewicza  –  Poważe  –  Zalesie  –  parking  leśny  –  pomnik
Ks.  Brzóski  –   leśniczówka Dąbrówka  (ognisko)  –  powrót:  Zimna  Woda  -  pomnik
Powstańców Styczniowych przed Kolegiatą Łukowską. Orientacyjna długość trasy z Łukowa:
26 km (w obie strony).
Trasa  2:  Wiśniew, Pomnik  Niepodległościowy  przed  Urzędem  Gminy  Wiśniew  -  Dęby
Mroczkowskie – pomnik Ks. Brzóski –  leśniczówka  Dąbrówka (ognisko) - parking leśny
przy trasie  Dąbie  -  Gręzówka (odjazd  autokaru).  Orientacyjna  długość  trasy z  Wiśniewa:
25 km.
Trasa Rajdu opracowana przez Organizatorów, dostępna jest (możliwy wydruk) na stronach:
www.lukow.org.pl i www.tphOrlik.org.pl

Kontakt do rodzica/opiekuna wypełniającego niniejsze oświadczenie (numer telefonu) 

………………………………………………………………………………………………….

Data.........................................

Czytelny podpis pełnoletniego opiekuna  ............................................................

*niepotrzebne skreślić

Organizatorzy: ŁUKOWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU (www.lukow.org.pl) oraz
TOWARZYSTWO PRZYRODNICZO-HISTORYCZNE ORLIK (www.t  phOrlik.org.pl), 

GMINA ŁUKÓW I GMINA WIŚNIEW  ORAZ  NADLEŚNICTWO ŁUKÓW.

http://www.t/
http://www.lukow.org.pl/
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