
 

 

 

 

 
Regulamin 

XIV Wielkopolskiego 
Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

Licheń Stary - Ignacewo 09.06.2013 r. 
 

1. Cel rajdu: 
� doskonalenie sprawności fizycznej, 
� popularyzacja turystyki w Wielkopolsce, 
� poznawanie historii Kraju i Wielkopolski, 
� popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska, 
� pogłębianie wiedzy w dziedzinie pożarnictwa, 
� dobra zabawa. 

 
2. Termin i miejsce: 
� 9 czerwca 2013 roku / niedziela / Gmina Ślesin, powiat koniński ziemski 
� przyjazd drużyn w godz. od 9:00-10:00 na plac przy OSP Licheń Stary 

 
3. Organizatorzy: 
� Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała 
Stanisława Taczaka, 

� Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Koninie, 
� Oddział Miejsko - Gminny Związku OSP RP w Ślesinie, 
� Starostwo Powiatowe w Koninie, 
� Urząd Gminy w Ślesinie, 
� Ochotnicza Straż Pożarna w Licheniu Starym, 
� Ochotnicza Straż Pożarna w Ignacewie,  

 
4. Uczestnicy: 
� dzieci i młodzież w wieku od 12-18 lat, 
� członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Drużyn Harcerskich 

 
5. Program i trasa: 
� w godz. 9:00 do 10:00 przyjazd drużyn na plac przy OSP Licheń Stary, 

zgłoszenie drużyny, odprawa, 
� od godz. 10.00 wyjście drużyn zgodnie z harmonogramem na trasę 

rajdu, 

 

 

 

 

 



 

 

� przejście trasą rajdu Licheń Stary - Ignacewo - ok. 11 km, 
/na początku trasy rajdu przewidziana jest wizyta w Sanktuarium 
Maryjnym w Licheniu Starym, uczestnicy będą mogli być również 
po zakończeniu rajdu widzami rekonstrukcji bitwy pod Ignacewem, jednej 
z bitew Powstania Styczniowego, którego 150. rocznicę obchodzimy w tym 
roku; rozpoczęcie rekonstrukcji przewidywane jest na godz. 17.00/. 

� konkurencje rozgrywane będą na starcie rajdu i trasie w punktach 
kontrolnych oraz na mecie rajdu, 

� od godz. 14:00 posiłek  
� około godz. 15-tej zakończenie rajdu i wręczenie nagród. 

 
UWAGA: Zespoły, które zgłoszą się na metę rajdu po godz. 15.00 zostaną 
zdyskwalifikowane. 
 

6. Meta rajdu: 
Plac na terenie miejsca rekonstrukcji bitwy pod Ignacewem /wyznaczone 
miejsce dla uczestników rajdu, remiza OSP Ignacewo/. 
 

7. Konkurencje i konkursy: 
1. Pytania testowe dotyczące: Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym. 
2. Zadanie medyczne. 
3. Zadanie sprawnościowe z CTIF. 
4. Hymn Związku OSP RP 
5. Strzelanie z paintbolla. 
6. Historia Powstania Styczniowego (szczególnie bitew w powiecie 

konińskim). 
7. Musztra. 

(*) w przypadku zdobycia jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn 
o wygranej decydować będzie rzut monetą. 

 
8. Nagrody i wyróżnienia: 
���� wszystkie drużyny otrzymują upominki rzeczowe i dyplomy za udział. 
���� puchary otrzymują zdobywcy pierwszych trzech miejsc. 

 
9. Zgłoszenia: 
� zgłoszenia drużyn należy przesłać na załączonej karcie (załącznik nr 1) 

w terminie do 27 maja 2013 roku na adres: Oddział Wojewódzki Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Norwida 14, 60-867 Poznań, 
tel/fax: 61/848-13-91, e-mail: poznan@zosprp.pl  
 

Bardzo prosimy o przesyłanie kart również w formie aktywnych plików WORD 
a nie tylko w formie faksów lub skanów. Znacznie usprawnia to działanie 
i zmniejsza nakład pracy. 

 

UWAGA: Na karcie zgłoszenia należy podać dane płatnika do wystawienia 
faktury. Płatnikiem może być osoba fizyczna. 
 
 
 



 
 
 

Przyjmujemy, że odpłatność za udział w rajdzie będzie dokonywana na miejscu 
przed startem. 
 
Na karcie zgłoszenia MDP (ZAŁĄCZNIK 1) należy podać dane płatnika do wystawienia 
faktury „za udział w rajdzie MDP”. Prosimy o sprawdzenie poprawności danych płatnika 
do wystawienia faktury. 
 
Odpłatność od grupy łącznie z opiekunem wynosi 85,50 zł (brutto). /69,51 zł netto/ 
Opiekun dokonuje opłaty na miejscu przed startem. Faktura będzie wystawiona 
na osobę/firmę wskazaną na karcie zgłoszenia i przekazana na miejscu po dokonaniu 
wpłaty bądź wysłana pocztą. 
 

10. Postanowienia końcowe: 
� na rajd uczestnicy przyjeżdżają we własnym zakresie, 
� uczestnicy (9-osobowe drużyny) przyjeżdżają wraz z opiekunem (opiekun 

pełnoletni), 
� wszystkich obowiązuje przestrzeganie dyscypliny w czasie trwania rajdu, 
� za przestrzeganie dyscypliny odpowiedzialni są opiekunowie drużyn, 
� przejście trasy jest obowiązkowe, 
� za brak dyscypliny drużyna zostaje zdyskwalifikowana, 
� zespoły, które zgłoszą się na metę rajdu po godz. 15.00 zostaną 

zdyskwalifikowane. 
� każda drużyna musi posiadać aktualne ubezpieczenie, 
� prosimy o zabranie odpowiedniego do marszu oraz uwzględniającego 
bieżące warunki pogodowe stroju w tym: obuwia, nakrycia głowy, plecaka, 
peleryny itp. 

 
11. Załączniki: 

• Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia, 

• Załącznik nr 2 Zgoda rodziców /opiekunów prawnych, 

• Załącznik nr 3 Opis trasy i mapka. 
 
Informacji udziela i sprawą kieruje: druh Andrzej Piaskowski - prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koninie, tel. kom.: 602 671 740, druh Tomasz 
Poręba - Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Poznaniu tel. 61 / 848-13-91. 
 



Załącznik nr 1 do regulaminu 

KARTA ZGŁOSZENIA 
do udziału w XIV Wielkopolskim Rajdzie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
(MDP) Licheń Stary - Ignacego 2013 w dniu 9 czerwca 2013 r. miejsce: Gmina 
Ślesin powiat koniński ziemski MDP/ ............……………………………………… 

 
- wypełnioną kartę należy przesłać do 27 maja  
 
Lista uczestników (wiek 12-18 lat, zespoły 9-osobowe): 

Imię i nazwisko Data urodzenia 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

 
Opiekun  .………………………………………. Kierowca  ………………………………… 
 
Drużyna zgłasza udział w konkurencjach – (patrz pkt 7 reg.) - proszę zaznaczyć „X”: 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
ZWIEDZANIE I PRZEJŚCIE TRASY RAJDU OBOWIĄZUJE WSZYSTKIE GRUPY. OPIEKUN 
ZOBOWIĄZANY JEST POSIADAĆ DOWÓD OSOBISTY oraz LEGITYMACJE UCZESTNIKÓW, 
POLISĘ UBEZBIECZENIA GRUPY, ZGODĘ RODZICÓW NA UDZIAŁ. 
 

Potwierdzam(y) prawdziwość informacji. Imię i nazwisko osoby do kontaktu 

…………………………………………………, tel. kom. .….………………………….……….,  

e-mail: ……………..…………… 

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

miejscowość i data   pieczęć i podpis zgłaszającego lub czytelnie imię i nazwisko 

 
Dane płatnika do wystawienia faktury „za udział w Rajdzie MDP” (może być to osoba 
fizyczna). 
 
Nazwa firmy: ……………………………………………………………….………………………………….. 
 
adres: ………………………………………………….. NIP: ……………………………………………… 
 

(pieczątka i/lub podpis płatnika) 

Warunkiem udziału MDP w rajdzie jest wysłanie w terminie do 27 maja br. wypełnionej karty zgłoszenia (patrz pkt 7 i 9 
regulaminu) na adres: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP, ul. Norwida 14, 60-867 Poznań, fax: 61/848-13-91, e-mail: 

poznan@zosprp.pl  
Obowiązuje podanie danych płatnika do wystawienia faktury. Płatnikiem może być osoba fizyczna. 
 
Bardzo prosimy o przesyłanie kart również w formie aktywnych plików WORD a nie tylko w formie faksów lub skanów. 
Znacznie usprawnia to działanie i zmniejsza nakład pracy. Lista drużyn zostanie opublikowana na stronie internetowej: 

www.zosprp.poznan.pl 
 



 
Załącznik nr 2 do regulaminu 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH* NA UDZIAŁ DZIECKA W 
XIV WIELKOPOLSKIM RAJDZIE MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN 

POŻARNICZYCH LICHEŃ STARY - IGNACEWO 2013 
 
A. Wyrażam zgodę na wyjazd i udział mojego dziecka w XIV Wielkopolskim Rajdzie 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych LICHEŃ STARY - IGNACEWO 2013 
organizowanym w dniu: 9 CZERWCA 2013 roku 
 
1. __________________________ ______________________________ 
      imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna*  czytelny podpis 
 

2. __________________________ ______________________________ 
      imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna*  czytelny podpis 

 
Wyrażam również zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub 
operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. 

Oświadczam, że zapoznałem/am* się z regulaminem XIV Wielkopolskiego Rajdu 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 2013 w załączeniu. 
 

B. Informuję, że syn/córka*: 

- choruje na przewlekłe choroby:   TAK  NIE1 

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

- zażywa na stałe leki   TAK  NIE1 

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

- jest uczulony/a*   TAK  NIE1 

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

- jak znosi jazdę autokarem  DOBRZE  ŹLE1 

- inne uwagi ………………………………………………………………………….. 

C. Dane osobowe uczestnika 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….. 

2. Adres zamieszkania:……………………………………………………………………… 

3. Telefony: ……………………………………

 …………………………………………… 

domowy rodziców/prawnych opiekunów  komórkowy uczestnika 

4. PESEL:__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

5. Klasa ………………………………………………… 

 

Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam 
…………………………………………… 

data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuję się do jego 
przestrzegania. 

______________________   _______________ 
                       data    czytelny podpis uczestnika rajdu 

                                                 
1  niepotrzebne skreślić; w przypadku odpowiedzi TAK, wymienić jakie. 



Załącznik nr 3 do regulaminu 

- opis trasy 

Mapka XIV Wielkopolski Rajd MDP 
powiat koniński ziemski w dniu 9 czerwca 2013 r. 

 
• start Lichen Stary (plac przy remizie OSP Licheń Stary 
• meta Ignacewo (plac przy remizie OSP Ignacewo w pobliżu terenu 

organizacji obchodów bitwy pod Ignacewem) 

 

Droga Marszu  

 

 

z: Stary Licheń, koniński, wielkopolskie, Polska przez: Pogoń Gosławicka, koniński, 
wielkopolskie, Polska do: Ignacewo, koniński, wielkopolskie, Polska 
 
 

  

 
Stary Licheń, Polska 

 
6,1 km  

 
1. Kieruj się ul. Konińską na północ w stronę ul. Wiatracznej 400 m 

2. Na rondzie pierwszy zjazd w ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,7 km 

3. Skręć łagodnie w lewo w kierunku ul. Leśnej 3,6 km 

4. Idź dalej prosto przez ul. Leśną 400 m 
 

  
Pogoń Gosławicka, Polska 

 

 
4,8 km 

 
1. Kieruj się na ul. Leśną na północ 1,9 km 

2. Skręć w lewo, pozostając na ul. Leśnej 2,7 km 

3. Skręć w prawo w Trasę 263 32 m 

4. 1 skręt w lewo 28 m 

5. 1 skręt w lewo 130 m 

   

 Ignacewo, Polska     
 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do regulaminu 

- mapka 

 


