
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie 
Zaprasza w sobotę 

 

REGULAMIN 
I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: 
1. Rajd jest imprezą turystyczno-krajoznawczą zorganizowaną dla realizacji następujących głównych celów 

programowych: 
a) uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości przez
b) popularyzacja historii Polski, 
c) popularyzacji czynnego wypoczynku zwłaszcza wśród młodzieży
II. ORGANIZATORZY 
1. Organizatorem XXVI Rajdu Niepodległości jest ZSO nr 2 w Kwidzynie, KSSK „Gward”. Imprezę wspiera Instytut 

Pamięci Narodowej w Gdańsku, Nadleśnictwo
III. TERMIN, START I META RAJDU: 
1. Rajd odbędzie się w sobotę 20 XI 2021
2. Start rajdu znajduje się przed ZSO nr 2 w Kwidzynie przy ul. Słonecznej.
3. Na starcie drużyny otrzymają mapy oraz kartę
4. Meta rajdu znajduje się na terenie strzelnicy miejskiej Kwidzyn
5. Przyjmowanie uczestników rajdu ze wszystkich tras odbę
9:00. 
6. Zakończenie rajdu przewidywane jest ok. godz.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Rajd ma charakter otwarty i jest imprezą przeznaczoną dla wszystkich chętnych, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Uczestników oraz opiekunów zgłasza
3. Drużyna skład się z 5 osób + pełnoletni
4. Drużyna wyznacza kapitana, który reprezentuje drużynę na punktach
5. Organizacja: na trasie wyznaczonych jest 6 punktów, do których 
a) Na punktach kontrolnych uczniowie rozwiązują zadania, które są
b)  Punkty na koniec rajdu są sumowane. Zwycięża drużyna, która zdobędzie

ilość punktów. 
6. Zgłoszenie na Rajd wraz z listą imienną uczniów oraz opiekuna

na adres: 

 
ZSO nr 2, ul. Słoneczna 2, 82

 
w nieprzekraczalnym terminie do 12

5. O przyjęciu na rajd decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego 
zamknięcia listy w przypadku wyczerpania limitu miejsc. Telefonicznych zgłoszeń i rezerwacji na rajd nie 
przyjmujemy. 

 
V. PRAWA I OBOWIĄZKI: 
Do obowiązków uczestników rajdu należy:
1. przestrzeganie regulaminu rajdu i zaleceń
2. posiadanie stroju i wyposażenia odpowiedniego do stanu
3. posiadanie przez drużynę własnej
4. aktywnego udziału w programie
5. ubezpieczenia od NNW. 
VI. CHARAKTERYSTYKA RAJDU: 

1. Utrata mapy lub karty drużyny powodują automatyczną dyskwalifikację
2. Charakterystyka punktów kontrolnych:

a. Test wiedzy historyczne
b. Pierwsza pomoc. Drużyna wykonuje wylosowane

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie 
Zaprasza w sobotę 20 listopada 2021 r. na Rajd Niepodległości 

krajoznawczą zorganizowaną dla realizacji następujących głównych celów 

uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 

popularyzacji czynnego wypoczynku zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej. 

Rajdu Niepodległości jest ZSO nr 2 w Kwidzynie, KSSK „Gward”. Imprezę wspiera Instytut 
Pamięci Narodowej w Gdańsku, Nadleśnictwo Kwidzyn. 

20 XI 2021 r. na trasie jednodniowej bez względu na pogodę.
art rajdu znajduje się przed ZSO nr 2 w Kwidzynie przy ul. Słonecznej. 2. 

Na starcie drużyny otrzymają mapy oraz kartę drużyny. 
Meta rajdu znajduje się na terenie strzelnicy miejskiej Kwidzyn- Miłosna. 
Przyjmowanie uczestników rajdu ze wszystkich tras odbędzie się w sobotę 20 listopada 20

Zakończenie rajdu przewidywane jest ok. godz. 15:00. 

Rajd ma charakter otwarty i jest imprezą przeznaczoną dla wszystkich chętnych, w 
szkolnej. 

Uczestników oraz opiekunów zgłasza szkoła. 
Drużyna skład się z 5 osób + pełnoletni opiekun. 
Drużyna wyznacza kapitana, który reprezentuje drużynę na punktach kontrolnych. 
Organizacja: na trasie wyznaczonych jest 6 punktów, do których muszą dotrzeć drużyny. 
Na punktach kontrolnych uczniowie rozwiązują zadania, które są punktowane. 
Punkty na koniec rajdu są sumowane. Zwycięża drużyna, która zdobędzie największą 

Zgłoszenie na Rajd wraz z listą imienną uczniów oraz opiekuna należy dostarczyć lub przesłać 

ZSO nr 2, ul. Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn. 
lub e-mail: wyspian@2lo-kwidzyn.pl 

12 00, 19 listopada 2021 r. 
decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego 

zamknięcia listy w przypadku wyczerpania limitu miejsc. Telefonicznych zgłoszeń i rezerwacji na rajd nie 

należy: 
przestrzeganie regulaminu rajdu i zaleceń organizatorów, 
posiadanie stroju i wyposażenia odpowiedniego do stanu pogody, 
posiadanie przez drużynę własnej apteczki, 
aktywnego udziału w programie imprezy 

Utrata mapy lub karty drużyny powodują automatyczną dyskwalifikację drużyny. 
kontrolnych: 

Test wiedzy historycznej obejmujący okres 1918- 1922. 
Pierwsza pomoc. Drużyna wykonuje wylosowane zadanie. 

 

krajoznawczą zorganizowaną dla realizacji następujących głównych celów 

Rajdu Niepodległości jest ZSO nr 2 w Kwidzynie, KSSK „Gward”. Imprezę wspiera Instytut 

pogodę. 

listopada 2021 r. w godz. od 8.00 do 

 

należy dostarczyć lub przesłać 

decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego 
zamknięcia listy w przypadku wyczerpania limitu miejsc. Telefonicznych zgłoszeń i rezerwacji na rajd nie 



c. Test sprawnościowy. Kapitan drużyny wyznacza 3 zawodników, którzy pokonują kolejno tor 
przeszkód. Czas poszczególnych zawodników jest sumowany. Zwycięża drużyna z najlepszym 
czasem. Punktacja uzależniona jest od ilości drużyn (np. 10 drużyn
najgorsza 1 pkt.) 

d. Orientacja w terenie. Zadanie polega na potwierdzeniu dotarcia do każdego z wyznaczonych 
punktów na mapie w określonym

e. Rzut granatem do celu. Chłopcy rzucają w odległości 25 metrów, dziewczęta 20 metrów. Rzut w 
środek celu 3 pkt, rzut za linię 1 pkt, rzut poza obwód 0 pkt. Liczy się miejsce uderzenia. Zawodnicy 
wykonują rzut 3 krotnie w tym 1 próba. Ilość punktów zawodników jest

f. Strzelanie. Strzelają wszyscy członkowie drużyny. Do punktacji sędziowie wybierają wyn
najlepszych osób. Wystrzelane punkty są sumowane a następnie dzielone przez

g. Dodatkowo punktowany jest czas przejścia trasy. Punktacja uzależniona jest od ilości drużyn (np. 10 
drużyn- najlepsza zdobywa 10 pkt., najgorsza 1

 
 
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Ostateczna interpretacja regulaminu rajdu należy do organizatorów.
VIII. TRASY XXIV RAJDU NIEPODLEGŁOŚCI:
Lasy, okolice Kwidzyna, trasa będzie wyznaczona na mapie.
Klauzula informacyjna Rajd Niepodległości
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 
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 
dalej także RODO) informujemy, iż: 
1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest ZSO nr 2 w Kwidzynie 
zwany dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na
e-mail : wyspian@2lo-kwidzyn.pl 

2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podpisanie karty zgłoszenia Rajdu
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Rajdu 
podjęcia niezbędnych działań przed realizacją rajdu oraz po, w tym: udostępnienie zdjęć na stronie internetowej oraz 
fanpage szkoły, a także na łamach prasy lokalnej.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepod
przed realizacją rajdu nie będzie możliwe.
3 Dane osobowe będą przechowywane do czasu przez okres do 
6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych. 
7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia 
przetwarzania danych. 
8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem

 

sprawnościowy. Kapitan drużyny wyznacza 3 zawodników, którzy pokonują kolejno tor 
przeszkód. Czas poszczególnych zawodników jest sumowany. Zwycięża drużyna z najlepszym 
czasem. Punktacja uzależniona jest od ilości drużyn (np. 10 drużyn- najlepsza zdobywa 1

Orientacja w terenie. Zadanie polega na potwierdzeniu dotarcia do każdego z wyznaczonych 
punktów na mapie w określonym czasie. 
Rzut granatem do celu. Chłopcy rzucają w odległości 25 metrów, dziewczęta 20 metrów. Rzut w 

3 pkt, rzut za linię 1 pkt, rzut poza obwód 0 pkt. Liczy się miejsce uderzenia. Zawodnicy 
wykonują rzut 3 krotnie w tym 1 próba. Ilość punktów zawodników jest sumowana.
Strzelanie. Strzelają wszyscy członkowie drużyny. Do punktacji sędziowie wybierają wyn
najlepszych osób. Wystrzelane punkty są sumowane a następnie dzielone przez
Dodatkowo punktowany jest czas przejścia trasy. Punktacja uzależniona jest od ilości drużyn (np. 10 

najlepsza zdobywa 10 pkt., najgorsza 1 pkt.) 

1. Ostateczna interpretacja regulaminu rajdu należy do organizatorów. 
NIEPODLEGŁOŚCI: 

Lasy, okolice Kwidzyna, trasa będzie wyznaczona na mapie. 
Klauzula informacyjna Rajd Niepodległości 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, zwane 

Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest ZSO nr 2 w Kwidzynie 
zwany dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podpisanie karty zgłoszenia Rajdu Niepodległości.
Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Rajdu 

podjęcia niezbędnych działań przed realizacją rajdu oraz po, w tym: udostępnienie zdjęć na stronie internetowej oraz 
fanpage szkoły, a także na łamach prasy lokalnej. 

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że podjęcie działań 
przed realizacją rajdu nie będzie możliwe. 
3 Dane osobowe będą przechowywane do czasu przez okres do 18 grudnia 2021. 

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo 
nadzorczego. 

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

ZAPRASZAMY! 

sprawnościowy. Kapitan drużyny wyznacza 3 zawodników, którzy pokonują kolejno tor 
przeszkód. Czas poszczególnych zawodników jest sumowany. Zwycięża drużyna z najlepszym 

najlepsza zdobywa 10 pkt., 

Orientacja w terenie. Zadanie polega na potwierdzeniu dotarcia do każdego z wyznaczonych 

Rzut granatem do celu. Chłopcy rzucają w odległości 25 metrów, dziewczęta 20 metrów. Rzut w 
3 pkt, rzut za linię 1 pkt, rzut poza obwód 0 pkt. Liczy się miejsce uderzenia. Zawodnicy 

sumowana. 
Strzelanie. Strzelają wszyscy członkowie drużyny. Do punktacji sędziowie wybierają wyniki 3 
najlepszych osób. Wystrzelane punkty są sumowane a następnie dzielone przez 3. 
Dodatkowo punktowany jest czas przejścia trasy. Punktacja uzależniona jest od ilości drużyn (np. 10 

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 

o ochronie danych, zwane 

Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest ZSO nr 2 w Kwidzynie 
adres: 

Niepodległości. 
Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Rajdu Niepodległości oraz do 

podjęcia niezbędnych działań przed realizacją rajdu oraz po, w tym: udostępnienie zdjęć na stronie internetowej oraz 

anie spowoduje, że podjęcie działań 

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo 

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych 


