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Regulamin „XVI Katyńskiego Marszu Cieni” 
 
 
 
Niniejszy regulamin reguluje zasady uczestnictwa w „XVI Katyńskim Marszu 
Cieni”. 
 

§ 1  
Termin, czas, trasa, cel Marszu 

 
1. „XVI Katyński Marsz Cieni” odbywa się w Warszawie w dniu 16 kwietnia 2023 r.  
w godzinach 15:00 - 18:00. 
 
2. „XVI Katyński Marsz Cieni” porusza się tylko po wyznaczonej trasie tj.  
Al. Jerozolimskie, ul. Nowy Świat, ul. Krakowskie Przedmieście, Plac Zamkowy, ul. 
Świętojańska, Rynek Starego Miasta, ul. Nowomiejska, ul. Freta, ul. Długa, Plac 
Krasińskich ul. Bonifraterska, ul. Muranowska (wyjątek stanowi trasa repliki 
historycznego pojazdu – „Czarny Woron”). 
 
3. „XVI Katyński Marsz Cieni” jest wydarzeniem edukacyjno-historycznym 
nastawionym na przekaz historyczny oraz krzewienie patriotyzmu. W dalszej części 
regulaminu ww. wydarzenie nazywane będzie Marszem. 
 
4. Organizator Marszu zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia jeżeli nie może 
ono dojść do skutku z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. decyzje władz 
państwowych, siła wyższa, wojna, klęska żywiołowa). Informacja o odwołaniu 
będzie podana na stronie wydarzenia w mediach społecznościowych. Uczestnikom 
nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odwołanego wydarzenia.   
 

§ 2  
Organizatorzy i współorganizatorzy 

 
1. Organizatorem Marszu jest Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Zgrupowanie 
Radosław”. 
 
2. Współorganizatorem Marszu jest Instytut Pamięci Narodowej. 
 

 
§ 3 
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 Uczestnictwo 
 

1. W Marszu w kolumnie rekonstruktorów mogą uczestniczyć wyłącznie zgłoszone 
osoby, których udział został potwierdzony przez Organizatora. 
 
2. Uczestnictwo w Marszu jest dobrowolne i bezpłatne. 
 
3. Uczestnikami Marszu mogą być osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą 
brać udział w Marszu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 
 
4. Kolumna rekonstruktorów składa się z osób odtwarzających sylwetki oficerów i 
podoficerów żołnierzy wszystkich służb i rodzajów broni Wojska Polskiego 1939 r., 
Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej oraz NKWD, a 
także osób odwzorowujących sylwetki cywilne, właściwe dla danego okresu 
historycznego (według mody lat 30-tych, właściwej dla klasy społecznej - kadry 
oficerskiej i urzędników II RP), symbolizujących rodziny ofiar Zbrodni Katyńskiej. 
 
5. Obowiązkiem rekonstruktorów w Marszu jest jak najwierniejsze odwzorowanie 
odtwarzanych sylwetek historycznych. 
 
6. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za posiadany ubiór, sprzęt i 
ekwipunek. 
 
7. Udział w inscenizacjach towarzyszących Marszowi jest dobrowolny i odbywa się 
na własną odpowiedzialność uczestników. 
 
8. Osoby biorące udział w poszczególnych punktach programu muszą to uzgodnić z 
Organizatorem. 
 
9. Organizator Marszu może odmówić wstępu osobom: 

a. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, 
napoje, środki lub substancje, 

b. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób 
stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Marszu, 

c. będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 
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§ 4  
Termin i zasady zgłoszeń 

 
1. Zgłoszenie uczestnictwa należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 9 
kwietnia 2023 r., a w przypadku osób odwzorowujących sylwetki osób cywilnych, w 
terminie do 1 kwietnia 2023 r., drogą mailową na adres 
katynskimarszcieni@gmail.com (osoby odwzorowujące sylwetki cywilne 
zobowiązane są do przesłania zdjęć sylwetek na wskazany adres mailowy). 
 
2. Ze względów logistycznych Organizator ma prawo odmówić udziału osobom  
i grupom zgłaszającym się po ww. terminie. 
 
3. Zgłoszenie musi zawierać: 

a. nazwę grupy (lub imię i nazwisko osoby prywatnej), 
b. odtwarzaną formację, 
c. listę zgłaszanych osób, 
d. listę zgłaszanych intencji (informacje wyszczególnione w § 5 ust. 2) , 
e. imię i nazwisko wyznaczonego dowódcy, 
f. numer telefonu do kontaktu. 
g. w przypadku osób odtwarzających sylwetki cywilne, należy załączyć zdjęcie 

stylizacji 
 

Pomocniczy formularz zgłoszenia znajduje się do pobrania na stronie internetowej 
Organizatora. 
 
4. Zgłoszenie jest ważne po rozpatrzeniu przez organizatora i przesłaniu maila 
potwierdzającego i zawierającego numer zgłoszenia nadany odgórnie. 
 
5. Organizator ma prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia grupy rekonstrukcyjnej lub 
pojedynczych osób bez podania przyczyny. 
 
6. Uczestnicy są zobowiązani do rejestracji u Organizatora w punkcie rejestracji w 
dniu imprezy. Do rejestracji wymagany jest numer zgłoszenia. 
 
 
 
 

§ 5  

mailto:katynskimarszcieni@gmail.com


str. 4 
 

Zasady zgłaszania i przebieg składania intencji 
 

1. Każdy uczestnik Marszu ma prawo do zgłoszenia jednej imiennej intencji. 
 
2. Zgłaszając intencję należy podać stopień, imię, nazwisko oraz jednostkę/formację, 
w której zgłaszany oficer służył. 
 
3. Osoby zgłaszające intencje otrzymają imienny znicz, który złożą pod pomnikiem 
na placu Zamkowym lub pod Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie 
w zależności od przebiegu scenariusza. 
 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyczytania jedynie części intencji 
zależnie od scenariusza. 

 
§ 6  

Porządek i bezpieczeństwo 
 

1. Do bezpośredniego kierowania Marszem powołany jest KOMENDANT Marszu, 
którym jest Jarosław Wróblewski ze Stowarzyszenia Grupa Historyczna 
„Zgrupowanie Radosław”. 
 
2. Do koordynacji grup rekonstrukcyjnych i historycznych wyznaczone są 
następujące osoby, które są decyzyjne w ramach swoich uprawnień: 

a. Tomasz  Karasiński, Grzegorz Krynicki i Piotr Wierzbicki - Wojsko Polskie, 
b. Izabella Tarnowska – osoby odwzorowujące sylwetki cywilne, 
c. Maciej Myczka, Maciej Góralski oraz Krzysztof Zawidzki - Strażnicy NKWD. 

 
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest przestrzegać zasad kulturalnego zachowania. 
 
4. Uczestnicy zobowiązani są zachować w trakcie Marszu należytą ciszę i powagę, 
aby w ten sposób oddać szacunek ofiarom Zbrodni Katyńskiej. 
 
5. Zabronione jest używanie wulgaryzmów i obraźliwych gestów. 
 
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest zachowywać się w sposób zapewniający 
poszanowanie godności innych uczestników imprezy oraz widzów. 
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7. Nad porządkiem Marszu czuwa jego Komendant i osoby określone w § 6 ust. 2, 
we współdziałaniu z Policją. 
 
8. Uczestnicy Marszu są zobowiązani wypełniać wszelkie polecenia Organizatorów, 
oraz osób wymienionych w § 6 ust. 2. Niepodporządkowanie się zaleceniom będzie 
skutkować usunięciem uczestnika z Marszu. 
 
9. W czasie Marszu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, 
środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających 
środków. 
 
10. Osoby pod wpływem ww. środków i używek będą niezwłocznie usuwane z 
Marszu. 
 
11. Zabronione jest używanie wszelkiego rodzaju materiałów pirotechnicznych bez 
zgody Organizatora i służb policyjnych zabezpieczających Marsz. 
 
12. Zabroniona jest jakakolwiek działalność handlowa lub zarobkowa w trakcie 
trwania Marszu. 
 
13. Zabroniona jest jakakolwiek agitacja polityczna w trakcie trwania Marszu. 
 
14. Rozdawanie ulotek informacyjnych i prowadzenie jakiejkolwiek akcji 
informacyjnej muszą być bezwzględnie uzgodnione z Organizatorem. 
 
15. Wynikłe w czasie Marszu kwestie sporne między uczestnikami rozstrzygane 
będą niezwłocznie przez Organizatorów. 
 
16. W związku z sytuacją w kraju wywołaną epidemią wirusa COVID-19, 
wprowadzony zostaje bezwzględny zakaz udziału w Marszu osób pozostających  na 
kwarantannie lub z podejrzeniem nosicielstwa wirusa. 
 
 

§ 7  
Przepisy końcowe 

 
1. Każda z grup rekonstrukcyjnych i historycznych wyznacza swojego 
przedstawiciela do kontaktu z Organizatorami. 
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2. Uczestnicy Marszu mogą rozmawiać mediami tylko i wyłącznie po wyrażeniu  
zgody przez Szefa własnego pododdziału i Organizatorów Marszu. 
 
3. Poprzez wysłanie zgłoszenia i przybycie na Marsz w dniu wydarzenia, każdy 
uczestnik wyraża zgodę na warunki obowiązujące w Regulaminie „XVI Katyńskiego 
Marszu Cieni” oraz zgodę na utrwalenie przebiegu Marszu przez obecne media i 
wykorzystanie swojego wizerunku. Niniejszy regulamin reguluje zasady 
uczestnictwa w „XVI Katyńskim Marszu Cieni”. 
 

 
Organizator XVI Katyńskiego Marszu Cieni 

 
  



str. 7 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 
1. Administratorem danych osobowych przesłanych w formularzach 

zgłoszeniowych będzie Organizator Marszu tj. Stowarzyszenie Grupa 
Historyczna „Zgrupowanie Radosław” z siedzibą w Warszawie, ul. Iberyjska 4 
m. 8, 02-764 Warszawa, e-mail: sgh.radoslaw44@gmail.com 

2. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celach 
rejestracji i na potrzeby przeprowadzenia Marszu.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją 
niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak 
możliwości uczestnictwa w Marszu. 

4. Wysyłając formularz zgłoszeniowy i przybywając na Marsz w dniu wydarzenia, 
uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na 
potrzeby uczestnictwa w Marszu zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) 

5. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom 
upoważnionym z mocy prawa. 

6. Każdemu uczestnikowi Marszu przysługuje prawo do żądania od 
Administratora:  

• dostępu   do   swoich   danych   osobowych,   ich   sprostowania,   
usunięcia   lub ograniczenia przetwarzania,  

• wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  
• przenoszenia danych,  
• cofnięcia zgody   na  przetwarzanie danych,  bez  wpływu   na  zgodność 

z   prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem,  

• wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu 
nadzorczego. 

7. Dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu ustania celu 
przetwarzania, tj. do zakończenia Marszu. 

 
 


