
  

                                          

 

 

KONNA WYPRAWA „WRZEŚNIOWY SZLAK II” 1939 - 2019 

REGULAMIN UCZESTNICTWA 

1. Regulamin uczestnictwa dotyczy wszystkich kawalerzystów uczestniczących w Konnej Wyprawie „Wrześniowy 

Szlak II” 1939 - 2019. 

2. Uczestnictwo w Wyprawie.  

Uczestnicy Wyprawy dzielą się na trzy grupy: 

a. Uczestnicy Wyprawy występujący konno. 

b. Żołnierze batalionu dowodzenia strzelców konnych 15 BKZ 

c. Uczestnicy Wyprawy spieszeni. 

d. Umundurowani goście Wyprawy. 

 

3. Prawidłowe funkcjonowanie obozowisk zapewnia pluton logistyczny, którego zadaniem jest pełnienie służby 

pomocniczej zgodnie z rozkazami, a mający na celu zarówno sprawne przeprowadzenie wyprawy jak  

i pełnienie funkcji pomocniczej (służba medyczna, weterynaryjna, aprowizacyjna, transportowa)  

i wykonywanie innych powierzonych zadań. Kawalerzyści i żołnierze pełniący służbę w plutonie logistycznym 

są zakwaterowani w namiotach na terenie obozowiska, mają prawo do pełnego wyżywienia i uczestnictwa w 

wszystkich wydarzeniach Wyprawy. Wszyscy kawalerzyści i żołnierze podlegają rozkazom wydawanym przez 

swoich bezpośrednich przełożonych. Opuszczanie terenu obozowisk możliwe jest tylko w mundurze po 

otrzymaniu zezwolenia. 

4. Uczestnikami Wyprawy są wszyscy kawalerzyści, którzy w terminie 03.09.2019 - 06.10.2019r. uczestniczą w 

Wyprawie, zarówno konno jak i pieszo, pełniąc służbę na powierzonych im stanowiskach. Wszyscy Ci 

uczestnicy są zakwaterowani w namiotach na terenie obozowiska, mają prawo do pełnego wyżywienia i 

uczestnictwa w programie Wyprawy zgodnie z otrzymanym przydziałem. Wszystkich uczestników Wyprawy 

obowiązuje stosowanie się do Regulaminów Wyprawy, zarówno w trakcie przemarszy konnych, udziale w 

uroczystościach i imprezach,  pobycie na obozowiskach w miejscu zakwaterowania i poza nim. 

5. Wszystkim wyżej wymienionym kawalerzystom w trakcie trwania Wyprawy przysługują przywileje wynikające 

z pełnionej służby.  

6. Kawalerzyści – goście zobowiązani są do zachowania porządku i godnego występowania oraz stosowania się 

do regulaminów porządkowych i poleceń wydawanych przez Dowództwo Wyprawy i służby porządkowe 

(zarówno wojskowe, FKO jak i cywilne). 

7. Wszyscy uczestnicy Wyprawy mają obowiązek podporządkowania się rozkazom przełożonych (przełożony – 

patrz struktura organizacyjna Wyprawy). Wszelkie problemy i zapytania bieżące składamy u właściwego 

przełożonego z zachowaniem drogi służbowej. 

8. Z uwagi na fakt, że Wyprawa jest przedsięwzięciem publicznym, a nie imprezą zamkniętą dla widzów, 

wszystkich uczestników Wyprawy obowiązuje: zgodne z regulaminem służby wewnętrznej WP oddawanie 

honorów starszym stopniem i to zarówno kawalerzystom ochotnikom jak i żołnierzom zawodowym WP, 

stosowne zachowanie wobec kobiet i osób starszych, zakaz palenia tytoniu w nakryciu głowy (na terenie 

obozów kawaleryjskich będą wyznaczone palarnie) i konno, zakaz poruszania się po obozach kawaleryjskich w 

ubraniu cywilnym lub łączonym, czyli cywilno-kawaleryjskim, bezwzględny zakaz używania słów wulgarnych, 

używania środków odurzających. 

9. Każdy uczestnik w każdej chwili od 2 września  do zakończenia Wyprawy 6 października w Woli Gułowskiej 

będzie od rana do wieczora obserwowany przez widzów, fotografowany przez nich, non stop będą nam 

towarzyszyć media publiczne – pamiętajmy o tym! 



  

                                          
10. W trakcie całego okresu trwania Wyprawy obowiązuje 

całkowity zakaz spożywania jakichkolwiek napojów alkoholowych 

(nie dotyczy alkoholu serwowanego przez organizatora na oficjalnych imprezach towarzyszących Konnej 

Wyprawie „Wrześniowy Szlak II”, lub za zgodą dowódcy Wyprawy) pod rygorem natychmiastowego 

relegowania z Wyprawy, z równoczesnym brakiem zwrotu kosztów transportu konia i obciążeniem kosztami 

poniesionymi przez organizatora związanymi z faktycznym pobytem relegowanego kawalerzysty na Wyprawie. 

11. Każdy uczestnik Wyprawy może być poddany próbie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu za 

pomocą alkomatu. Odmowa poddania się próbie będzie uznana za potwierdzenie faktu bycia w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

12. Każdy zgłoszony uczestnik Wyprawy ma zapewnionego konia, a w przypadku uczestnictwa w Wyprawie na 

własnym koniu - utrzymanie konia (woda, siano, słoma, owies), podstawową opiekę weterynaryjną (pierwsza 

pomoc) i podkuwacza.  

13. Każdy uczestnik ma zapewniony nocleg w warunkach polowych w namiotach (należy zabrać śpiwór), pełne 

wyżywienie, pamiątkowe suweniry i dodatkowe świadczenia przysługujące uczestnikom Wyprawy, oraz udział 

w Wyprawie zgodnie z swoimi umiejętnościami i przydziałem. 

14. Koń kawaleryjski (wałach lub klacz) musi być zdrowy w wieku co najmniej czterech lat, dobrej kondycji, 

zadbany, z zadbanymi kopytami, odpowiednio okuty do poruszania się zarówno po trawie jak i nawierzchni 

twardej (asfalt, bruk). 

15. Od momentu zameldowania się na Konną Wyprawę „Wrześniowy Szlak II”, aż do odmeldowania się wszystkich 

uczestników Wyprawy, uczestnicy zobowiązani są przestrzegania regulaminów i instrukcji Wyprawy. W 

przeciwnym razie zostaną względem nich wyciągnięte konsekwencje łącznie z wydaleniem z Wyprawy. 

16. W trakcie wyprawy będziemy przemierzać konno prawie 700 kilometrowy szlak walk Suwalskiej i Podlaskiej 

Brygady Kawalerii. Dzienne odcinki marszruty będą zróżnicowane od 30 – 80 km dziennie. W trakcie 

przemarszów pomiędzy obozowiskami, niektóre z noclegów będą odbywały się w warunkach polowych, we 

wsiach lub lasach w warunkach polowych, zgodnie z decyzją dowódców plutonów. 

17. Umundurowanie. W trakcie wszystkich wystąpień oficjalnych (zaliczamy do nich wszystkie wystąpienia konno 

jak i w trakcie wystąpień na uroczystościach i elementach programowych)  obowiązuje mundur polowy wz. 

36, rogatywka polowa wz. 36, hełm typu „adrian”. Wyposażenie dodatkowe to karabinek kawaleryjski, 

ładownice, chlebak, maska pgaz., saperka i bagnet będzie używane okazjonalnie w trakcie uroczystości. Siodła 

wojskowe wz.25,  wz.36 lub wz. 25/2012, wz.1936/2012. W trakcie pobytu w obozowisku i poza nim (poza 

służbą) obowiązuje umundurowanie ćwiczebne (MON 2010). Jedynym dopuszczalnym strojem 

pozasłużbowym są krótkie spodnie w kolorze zbliżonym do koloru khaki i lekkie obuwie w trakcie wypoczynku. 

18. Dojazd na Wyprawę. Każdy uczestnik Wyprawy zobowiązany jest dojechać na miejsce we własnym zakresie. 
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