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I. CEL

1. Popularyzacja  służby  wojskowej  w  Siłach  Zbrojnych  RP,  w  tym  w  szczególności  
w służbach i jednostkach specjalnych RP oraz w innych instytucjach odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo państwa polskiego.

2. Uczczenie  pamięci  gen.  brygady  Sławomira  Petelickiego  –  twórcy  i  pierwszego
dowódcy Jednostki Wojskowej GROM.

3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz aktywności fizycznej.

4. Poznawanie  wybranych  elementów  szkolenia  Wojsk  Specjalnych  oraz  propagowanie
postaw patriotycznych, obywatelskich oraz prospołecznych.

5. Środki  uzyskane  z  pakietów  startowych  po  pokryciu  kosztów  organizacji  zawodów
zostaną  w całości przeznaczone na cele statutowe Fundacji Niezapomniani. 

6. Wspieranie młodzieży w jej kształceniu i rozwoju intelektualnym.

II.          ORGANIZATOR

1. Fundacja Niezapomniani
III. PARTNERZY I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE

1. GROM Group Sp. z o.o.
2. Fundacja Sprzymierzeni z GROM

IV. TERMIN I MIEJSCE

1. Zawody  odbędą  się  w  dniu  17  września  2022 roku  na  terenie  Ośrodka  Szkolenia
Poligonowego GROM w Czerwonym Borze oraz jego okolicach.

2. Oficjalne rozpoczęcie zawodów „GROM CHALLENGE – SIŁA i HONOR” odbędzie
się około godz. 09.00. Zakończenie zawodów przewidziane jest około godz. 15.00.

3. Biuro zawodów znajduje  się  w: Ośrodku Szkolenia  Poligonowego GROM GROUP  
w Czerwonym Borze w wieży kontroli lotów. Współrzędne GPS: 53° 04’ 50.19”, 22°
11’ 71.95”.

V.  TRASA

1. Szczegółowy plan przebiegu trasy oraz przebieg konkurencji zostanie podany przez organizatora
podczas odprawy technicznej.

2. Długość trasy zostanie określona podczas odprawy technicznej.
3. Trasa będzie miejscowo oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy Fundacji

oraz instruktorów GROM GROUP.
4. Bieg odbywa się w bardzo ciężkich warunkach terenowych.
5. W przypadku braku odpowiednich warunków do przeprowadzenia biegu po zaplanowanej trasie

Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia biegu w innej formie. 



VI. PUNKTY KONTROLNE I LIMIT CZASU

1. Na trasie będą znajdowały się oznaczone punkty kontrolne, zabezpieczane przez instruktorów
zawodów oraz wolontariuszy Fundacji. Na punktach tych będą odbywały się poszczególne
konkurencje zawodów.

2. Sposób wykonania  zadania  na  każdym punkcie  oraz  poprawność  jego  wykonania  będzie
oceniał instruktor lub wolontariusz.

3. Wszystkich uczestników obowiązywać będzie limit czasowy ogłoszony na odprawie przed
biegiem.  Może on być  dostosowywany do warunków panujących na  trasie  oraz  opinii  o
kondycji psychofizycznej uczestników, którzy są na trasie i może być zmieniany w trakcie
trwania biegu.

4. Na trasie zawodów nie będzie punktów odpoczynku, odżywiania i odświeżania.
5. Nie  zezwala  się  na  podawanie  napojów i  odżywek przez  osoby  trzecie  podczas  trwania

zawodów.

VI. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach "GROM CHALLENGE – SIŁA i HONOR" musi
zostać zweryfikowany i zaakceptowany przez organizatora w Biurze Zawodów. Uczestnik musi
mieć  ze  sobą  wydrukowany  formularz  zgłoszeniowy będący  dowodem  dokonania  opłaty
i upoważniającym do odebrania indywidualnego pakietu startowego

2. W zawodach uczestniczą tylko zespoły dwuosobowe.
3. W przypadku braku partnera do zespołu, uczestnik czeka w specjalnie wyznaczonej strefie dla

osób  bez  partnerów.  W  przypadku  gdy  jedna  osoba  pozostanie  bez  partnera,  instruktor  lub
wolontariusz pobiegnie z tą osobą. 

4. Warunki dopuszczenia do udziału w zawodach:

 Posiadanie ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport).
 Ukończony 18 rok życia do dnia 10 września 2022 roku.
 Przesłanie  karty  zgłoszeniowej,  wypełnionej  na  stronie  internetowej

rejestracja.gromchallenge.pl możliwa do dnia 10 września 2022  lub do wyczerpania
limitu miejsc.

 Dla  uczestników  zgłaszających  się  w  dniu  zawodów  czytelne  wypełnienie  karty
zgłoszeniowej odbywa się w Biurze Zawodów.

 Posiadanie  zaświadczenia  lekarskiego  o  braku  przeciwwskazań  do  wzmożonego
wysiłku fizycznego w dniu zawodów (ważne 14 dni, łącznie z dniem zawodów).

 W  przypadku  braku  zaświadczenia  lekarskiego  o  dopuszczeniu  do  udziału  w
zawodach decyduje lekarz zawodów (po uprzednim zbadaniu uczestnika zawodów) –
koszt badania wynosi 100 zł/osoba. 

 Uiszczenie  opłaty  za  udział  w  zawodach,  w  wysokości  uzależnionej  od  pakietu
startowego oraz dodatkowych opcji. Końcowa kwota jest generowana w wiadomości
mailowej.

 Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który będzie musiał umieścić na ubraniu w
widocznym miejscu,  obowiązkowo od czasu  zarejestrowania  w dniu  zawodów do
czasu  dotarcia  do  mety  lub  do  czasu  podjęcia  decyzji  o  rezygnacji  
z udziału w zawodach.

Każdy uczestnik musi posiadać obowiązkowo:

 Bluzę z długim rękawem, spodnie (długie nogawki) np. mundur polowy, bojówki itp.
nie dopuszczalny jest udział w zawodach w spodniach biegowych obcisłych np. typu
leggins, buty sznurowane za kostkę np. trekkingowe. 

 Plecak o pojemności minimum 25 litrów



 Linę alpinistyczną o długości 2 metrów o grubości minimalnej 8 mm
 Opatrunek indywidulany wodoszczelny x 2 szt.
 Rękawiczki jednorazowe – dwie pary 
 Wyposażenie  plecaka  otrzymane  od  organizatora  w  biurze  zawodów  podczas

rejestracji.

Będzie możliwość zakupienia liny,  opatrunku oraz otrzymania rękawiczek jednorazowych na
miejscu - ilość dostępnego wyposażenia u organizatora jest ograniczona.

Wyposażenie musi być posiadane na całej  trasie biegu,  do momentu osiągnięcia mety przez
zawodników lub rezygnacji z udziału w zawodach.

5. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

6.  Na miejsce  zawodów zabrania  się  wnoszenia  środków odurzających,  nielegalnych  substancji,
środków podnoszących wydajność  fizyczną  oraz  środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
Uczestnikom  zabrania  się  zażywania  takich  środków  i  substancji  zarówno  przed  jak  i  podczas
zawodów. W wypadku stwierdzenia,  że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega
sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w ich trakcie. 

7. Publiczność zobowiązana jest zachowywać się w sposób nie naruszający przebiegu zawodów oraz
ogólnie przyjętych norm zachowania. Osoby wobec których prośby o zaprzestanie działań uznanych
za niewłaściwe będą nie skuteczne, zostaną wyproszone przez organizatora z terenu zawodów.

VII. ZGŁOSZENIA

1. Wszystkie  osoby wyrażające  chęć uczestnictwa w zawodach „GROM CHALLENGE- SIŁA i
HONOR” zgłaszają swój udział do dnia 10 września 2022 roku poprzez wypełnienie formularza
rejestracyjnego na stronie: rejestracja.gromchallenge.pl

2. Każdy  z  uczestników  powinien  dokonać,  w  terminie  wskazanym  w  otrzymanym   mailu
potwierdzającym rejestrację, opłaty za wybrany pakiet startowy.

3. Wpłaty należy kierować na konto: 

            Fundacja Niezapomniani, ul. Wspólna 2 C, lok. 2 , 05-075 Warszawa, 

Bank: PKO BP SA XII o/Warszawa, konto nr 04 1020 1127 0000 1902 0250 7523, 

tytuł wpłaty podany będzie w mailu potwierdzającym rejestrację zgłoszenia uczestnika. 

4. Wysokość opłaty za pakiet startowy uzależniona jest od terminu zgłoszenia i daty wykonania
opłaty i wynosi:

 1 kwietnia – 30 kwietnia 2022 r. - 229 zł.
 1 maj  –  31 maj 2022 r. - 289 zł.
 1 czerwiec – 5 wrzesień 2022 r. – 350 zł
 17 wrzesień 2022 r. (zgłoszenie w dniu zawodów) - 500 zł.

W procesie  rejestracji  każdy  uczestnik  może  zwiększyć  kwotę  wpłaty  wsparcia  działań  Fundacji
Niezapomniani z przeznaczaniem jej na cele statutowe.

5. Pakiet startowy obejmuje:

 Numer startowy/ identyfikator



 Medal pamiątkowy 
 Ubezpieczenia NNW
 Opiekę medyczną podczas trwania zawodów
 Catering dla uczestników po zakończeniu zawodów
 Dodatkowe wyposażenie otrzymane w dniu zawodów

6. UWAGA:  Organizator  nie  zwraca  opłaty  za  pakiet  startowy  osobom,  które  nie  stawią  się
w wyznaczonym miejscu  w określonym czasie.  Osoby takie  mogą zgłaszać  chęć otrzymania
pakietu startowego / bez medalu/ w terminie 7 dni  od daty zorganizowania GROM Challenge
przesyłając  maila  z  informacją  na  adres:  info@gromchallenge.pl.  Przesłanie  nastąpi  po
dokonaniu  wpłaty  kwoty  70  zł  z  przeznaczaniem  na  działalność  statutową  Fundacji
Niezapomniani.

7. Limit uczestników zawodów wynosi 250 zespołów dwuosobowych. Organizator zastrzega sobie
prawo  wcześniejszego  zamknięcia  zgłoszeń  w  przypadku  wyczerpania  miejsc.  Nie  ma
możliwości zmiany zawodników po dokonaniu procedury zarejestrowania.

8. Informacje dotyczące GROM CHALLENGE można uzyskać pod numerami telefonów: 
22 760 85 68, tel. kom. 504 189 199, lub pod adresem mailowym: info@gromchallenge.pl, oraz
na stronach: www.gromchallenge.pl i facebook.com/gromchallenge

VIII. WYNIKI I DEKORACJA
1. Uczestnik otrzyma medal po samodzielnym przekroczeniu linii mety i ukończeniu trasy biegu.
2. Wręczenie  nagród dla  zwycięzców w ocenianych kategoriach  odbędzie  się  na  scenie podczas

ceremonii zakończenia zawodów.
3. Uczestnik  zobowiązany  jest  do  wypełnienia  koniecznych  dokumentów uprawniających  go  do

odbioru nagrody.
4. Nagrody nie będą wysyłane pocztą. Wyniki po zakończeniu zawodów zostaną opublikowane na

fanpage’u  GROM Challenge.
IX. SKARGI I WNIOSKI

1. Uczestnik  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  komisji  sędziowskiej  po  wpłacie  kaucji
w wysokości 500 zł. W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie imprezy.
3. Ostateczna wersja regulaminu będzie dostępna w Biurze Zawodów w dniu biegu.

X. UWAGI
1. Organizator  zapewnia  opiekę  medyczną  w  trakcie  trwania  zawodów  (lekarz  oraz  ratownicy

medyczni na wyznaczonych punktach trasy zawodów).
2. Organizator zapewnia miejsce do przebrania uczestników.
3. Organizator nie zapewnia depozytu rzeczy uczestników.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
5. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator Zawodów.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadku wystąpienia przyczyn

od  niego  niezależnych  np.  sytuacji  epidemicznej.  Zarejestrowani  zawodnicy  zostaną
automatycznie  zakwalifikowani  do  kolejnej  edycji  biegu  oraz  otrzymają  pamiątkowe zestawy
startowe, które zostaną dosłane pocztą  po dokonaniu opłaty w wysokości 50 zł.  O odwołaniu
biegu Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz na profilu FB a mailowo przekaże
szczegóły zapisów oraz tryb otrzymania zestawów startowych.

7. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przeprowadzenia  z  każdym  z  uczestników  wywiadu,
robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie
lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

8. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieodpłatnego  wykorzystywania  wszelkich  zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu.
Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD,
DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak



również  na  potrzeby  promocyjno-reklamowe  związane  z  działalnością  prowadzoną  przez
Organizatora.

HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA X EDYCJI
ZAWODÓW

GROM CHALLENGE – SIŁA I HONOR

odbywających się w dniu 17 września 2022 

w Ośrodku Szkolenia Poligonowego GROM 

w Czerwonym Borze

Rejestracja zawodników: 06:30 - 08:30 

Przygotowanie zawodników: 08:30 - 09:00

Odprawa techniczna - omówienie trasy zawodów: 09:15 - 09:35

Start: 10.00

Około godziny 15.00 - podanie wyników, rozdanie nagród

Około godziny 15.25 - zakończenie zawodów, pamiątkowe zdjęcie 

Około godziny 15.30 - catering dla uczestników zawodów



REGULAMIN STRZELNICY

Prowadzący strzelanie:
I. Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,

II. Wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce 
bezpiecznego pobytu.

III. Wydaje polecenia wszystkim osobom przebywającym na strzelnicy.
Na strzelnicy zabrania się:

I. Osobom towarzyszącym korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z 
bronią,

II. Używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy,
III. Spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób 

będących pod ich wpływem.
Sposób obchodzenia się z bronią:

I. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim  – tylko na polecenie prowadzącego 
strzelanie.

II. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku 
kulochwytu, tarcz, bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.

III. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
IV. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
V. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelnie oraz 

opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową.
VI. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach 

strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.
Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

I. Korzystający ze strzelnicy jest zobowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego 
strzelanie.

II. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
III. Po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ OGIEŃ” wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, 

strzelający bezzwłocznie przerywa strzelanie.
IV. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo 

powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekun za zgodą prowadzącego strzelanie.
V. Osobę naruszającą regulamin lub nie dającą rękojmi właściwego zachowania można usunąć ze strzelnicy.

VI. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.
Warunki organizacyjne strzelnicy

I. Osoby korzystające ze strzelnicy zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa, powyższego regulaminu strzelnicy, poleceń instruktorów prowadzących 
strzelania lub sędziego prowadzącego zawody.

II. Użytkownicy strzelnicy podczas zawodów przed przystąpieniem do strzelania są zobowiązani do 
potwierdzenia własnoręcznym podpisem znajomości zasad przestrzegania regulaminu strzelnicy, właściwa 
zgoda znajduje się na formularzu zgłoszeniowym do biegu.

III. Strzelający w czasie pobytu na stanowiskach strzeleckich obowiązkowo stosuje ochronniki słuchu i okulary 
ochronne.

IV. Użytkownicy oraz publiczność są zobowiązani do zachowania należytego spokoju i porządku na strzelnicy i 
całym obiekcie.

V. Za dokonane zniszczenia i szkody powstałe na obiekcie oraz broni w czasie użytkowania odpowiedzialność 
materialną ponosi sprawca.


