
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Kieleckiej

Regulamin VIII Nocnej Drogi Krzyżowej pod hasłem: “ Współpracownicy Prawdy”

Postanowienia ogólne

§1
Organizatorem Nocnej Drogi Krzyżowej pod hasłem: "Współpracownicy Prawdy" zwanej dalej
Drogą Krzyżową jest Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kieleckiej, zwany
dalej Organizatorem.

§2
Droga Krzyżowa jest organizowana według zasad Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, będącej
inspiracją do zrealizowania tegoż projektu. Przedmiotowe zasady dostępne są:
http://www.edk.org.pl

Postanowienia szczegółowe

§3a
Trasa Drogi Krzyżowej rozpoczynać się będzie w Kielcach, i przebiegać będzie przez
Świętokrzyski Park Narodowy. Jej zakończenie będzie miało miejsce w bazylice mniejszej
pw. Trójcy Świętej i sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, na wzgórzu Święty Krzyż.
Oprócz pierwszego odcinka, trasę stanowi czerwony szlak świętokrzyski. Od uczestników wymaga
się uwagi w śledzeniu oznakowania, aby nie schodzić z wyznaczonego szlaku.

§3b
Przebieg i organizacja Drogi Krzyżowej zostały zaaprobowane i uzgodnione z Dyrekcją
Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Klasztorem Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
na Świętym Krzyżu.

§4
Droga Krzyżowa odbywa się nocą.

§5
Data, dokładne miejsce startu, godzina wymarszu i szczegółowa trasa Drogi Krzyżowej zostanie
określona przez Organizatora.

§6
Droga Krzyżowa jest praktyką religijną, podczas której wymaga się od uczestników zachowania
atmosfery kontemplacji i uszanowania pozostałych uczestników w duchowym przeżywaniu
tej drogi.

§7
Udział w Drodze Krzyżowej odbywa się dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Droga
Krzyżowa dedykowana jest przede wszystkim osobom pełnoletnim. Osoby od 16. roku życia
zobowiązane są do udziału w Drodze Krzyżowej za zgodą prawnego opiekuna i pod opieką osoby
dorosłej.
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§8
Droga Krzyżowa ma wysoki stopień trudności, z uwagi na urozmaiconą rzeźbę terenu oraz jej
długość – 37 kilometrów i czas przemarszu – ponad 11 godzin, w dosyć szybkim tempie. Bardzo
mocno zaleca się podjęcie przynajmniej kilkudniowego treningu przed wymarszem. Od
uczestników wymaga się dopasowania długości trasy do własnych możliwości kondycyjnych, oraz
zapewnienia sobie transportu powrotnego z dowolnego punktu trasy w razie wystąpienia nagłej
niedyspozycji, tudzież niemożności dalszego kontynuowania marszu. Organizator nie zapewnia
uczestnikom transportu na trasie przemarszu.

§9a
Za bezpieczeństwo podczas Drogi Krzyżowej odpowiedzialność ponosi Organizator.

§9b
Podczas Drogi Krzyżowej bezpieczeństwo i opiekę medyczną zapewni odrębnie wyznaczony przez
Organizatora zespół zabezpieczający, a także zespół ratownictwa medycznego.

§10
Powrót ze Świętego Krzyża do Kielc odbywa się specjalnie zarezerwowanym na ten cel autokarem,
każdy uczestnik zobowiązany jest do zadeklarowania chęci wspólnego powrotu, osoby, które nie
zaznaczą takiej opcji będą wracać na własną rękę. Nie ma możliwości zabierania pątników z
trasy przemarszu. Ewentualne przystanki w drodze powrotnej, należy ustalić z
przewoźnikiem.

§11
Z uwagi na przemarsz przez obszar ochrony przyrody zabrania się używania zestawów
nagłaśniających w jego obrębie, a także zachowanie szczególnego porządku i czystości podczas
marszu. Po zakończeniu Drogi Krzyżowej należy posprzątać jej trasę. Za wykonanie tych czynności
odpowiada Organizator.

§12
Zakazuje się używania światła o otwartym płomieniu w obrębie Świętokrzyskiego Parku
Narodowego, oraz na terenach zalesionych poza jego obrębem.

§13
Ze względu na zimową porę, trasę marszu mogą utrudniać powalone gałęzie i konary drzew,
w związku z czym zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.

§14
Uczestnicy Drogi Krzyżowej powinni być zaopatrzeni w następujący ekwipunek:
– Latarka z zapasowymi bateriami – najlepiej tzw. „czołówka”
– Elementy odblaskowe (np. kamizelka samochodowa (najlepsza), opaski lub światełka
przytwierdzone do ubrań)
– Ciepłe napoje w termosie (kawa, herbata) minimum 1 litr na osobę
– Suchy prowiant wg potrzeb na 12 godzin trudnej drogi
– Słodycze dla uzupełnienia węglowodanów (np. czekolada)
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– Wygodne buty (z uwagi na błoto można wziąć drugie na zmianę)
– Peleryna lub kurtka przeciwdeszczowa lub parasol.
– Czapka i rękawiczki
– Komplet ubrania do przebrania w razie zamoczenia (zapakowane w nieprzemakalną torbę lub
kilka reklamówek)
– Plastry na ewentualne otarcia nóg
– Naładowany telefon komórkowy – do użycia w razie zagubienia się na trasie
– Niepełnoletni uczestnicy: zgoda rodziców i oświadczenie o dobrym stanie zdrowia
umożliwiającym przejście trasy
– Można zabrać kije trekkingowe
– Ratownicy medyczni sugerują zaopatrzenie się w szalik/komin
– dowód osobisty lub dokument potwierdzający zamieszkanie (mieszkańcy otuliny parku są
zwolnieni z opłaty za wejście na teren ŚPN)

§15
Od uczestników pobierana jest opłata w wysokości 20 zł przeznaczona na zapewnienie autokaru na
drogę powrotną, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie uczestników i pakiet uczestnika, w skład
którego wchodzą m.in. mapka trasy i tekst rozważań, opłata nie obejmuje wejście na teren
Świętokrzyskiego Parku Narodowego (opłaty według zał. 2 do rozporządzenia 46/2020 Dyrektora
ŚPN).

§16
Zapisy będą się odbywać od 8 marca 2023 r. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeń dostępny na
stronie internetowej KSM Diecezji Kieleckiej: http://kielce.ksm.org.pl/. Uczestnik jest zobowiązany
do uważnego wpisywania swoich danych. Opłatę 20 zł za udział zapisując się przez formularz
internetowy należy wpłacić na konto podane w formularzu do 8 marca 2023 r.

§18
Istnieje możliwość zapisania się na drogę krzyżową w dniu wymarszu. Uczestnik zapisujący się
w tym dniu nie jest objęty ubezpieczeniem grupy, dlatego winien napisać odpowiednie
oświadczenie. Może się zdarzyć w przypadku większej liczby osób zapisujących w tym dniu, że nie
dostanie pakietu startowego bądź dostanie wybrakowany.

§19
Szczegółowych informacji udziela Organizator mailowo: ndk.kielce@gmail.com oraz telefonicznie:
+48 669 792 234.
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