W historycznej części „Dni Grunwaldu” oraz inscenizacji „Bitwa pod Grunwaldem”
mogą wziąć udział grupy oraz osoby indywidualne, należące do Kapituły Rycerstwa
Polskiego, a i z poza niej. Zgłoszenia przyjmują i akceptują dowódcy „Chorągwi
Grunwaldzkich”, ostateczną weryfikację i akceptację dokonują organizatorzy. Grupy
i osoby nie przyjęte do „Chorągwi Grunwaldzkich” nie będą mogły uczestniczyć w
inscenizacji „Bitwy pod Grunwaldem” oraz mieszkać na terenie „Grodziska
Grunwaldzkiego” (całość terenu zarządzanego przez organizatorów).
Lista grup i osób przyjętych do Chorągwi Grunwaldzkich ukaże się na stronie
organizatorów „Bitwy pod Grunwaldem”:www.grunwald1410.pl po zakończeniu
rekrutacji, której termin upływa około 10 maja (na spotkaniu dowódców, termin
precyzowany jest dla każdego roku).
GRUNWALD JEST IMPREZĄ REKONSTRUKCYJNĄ. WSZYSTKICH
OBOWIĄZUJE PRZEDZIAŁ CZASOWY 1350 – 1420. DOWÓDCY
POSZCZEGÓLNYCH CHORĄGWI MOGĄ ZAWĘZIĆ RAMY CZASOWE.
REGULAMIN UCZESTNICTWA
W trakcje pobytu obowiązuje Reguła i kodeks Rycerski!!!
Postanowienia tam zawarte dotyczą też grup i osób niezrzeszonych w Kapitule.
A poza tym:
1. W inscenizacji Grunwaldzkiej mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.
2. Terenem imprezy grunwaldzkiej są pole inscenizacji grunwaldzkiej, jarmarku historycznego,
placu turniejowego, obozowiska odtwórców historycznych. Teren wytyczony jest na mapie
będącej załącznikiem do podpisanej umowy z Gminą Grunwald.
3. Uczestnicy Inscenizacji biorą w niej udział na własną odpowiedzialność i z własnej woli.
4. W inscenizacji Grunwaldzkiej kobiety mogą wziąć udział tylko w oddziałach łuczników,
„inscenizacyjnych” oddziałach piechoty lekkiej, strzelców, mieszkańców wsi, oraz jako
markietanki dostarczające wodę i justycja. Poza tym uczestnictwo niewiast w inscenizacji jest
zabronione.
5. Bezwzględny zakaz spożywania alkoholu od godziny 0 w dzień inscenizacji, aż do jej
zakończenia.
6. Bezwzględny zakaz używania środków odurzających w czasie „Dni Grunwaldzkich”
7. Bezwzględny zakaz używania broni czarnoprochowej poza inscenizacją, próbami, warsztatami
czarnoprochowymi oraz zorganizowanymi próbami strzelców i kanonierów, które należy
bezwzględnie uzgodnić z organizatorami.
8. Bezwzględny zakaz indywidualnego i samowolnego używania ręcznej broni czarnoprochowej
(hakownice, piszczele itp.) podczas inscenizacji jak i poza nią. Wyjątek stanowią
zorganizowane grupy „inscenizacyjne” strzelców.
9. W trakcie inscenizacji zakaz ataku od tyłu, zakaz uderzeń w nogi od kolana w dół, zakaz ataku
na krocze, zakaz zadawania sztychów, zakaz ataku tarczą w głowę, zakaz ataku krawędzią
tarczy.
10. Zakaz poruszania się z odsłoniętą bronią długą poza terenem obozu, turniejów i inscenizacji.
11. Jedynymi osobami upoważnionymi do oficjalnych wypowiedzi dotyczących organizacji
Grunwaldu udzielanych mediom są Organizatorzy i Rzecznik Prasowy .
12. Organizator Główny Dni Grunwaldu posiada ubezpieczenie OC całej imprezy. Ponadto
zapewnia ubezpieczenie NW do kwoty 10.000 wszystkim uczestnikom (wpisanym na listę)
inscenizacji „Bitwa pod Grunwaldem” na okres od środy przed sobotnią inscenizacją do
niedzieli po inscenizacji. Pozostałych mieszkańców obozu historycznego zobowiązuje są do
ubezpieczenia NW i OC we własnym zakresie. Organizatorzy stworzą możliwość ubezpieczenia
na miejscu.
13. Zakaz używania niebieskich wopenrocków - zarezerwowany kolor w bitwie dla justycjariuszy.
14. Do inscenizacji zostanie dopuszczona broń:
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a) Broń sieczna – dopuszcza się:
 Miecz 1 i 1,5 ręczny ( tzw. wielki miecz o, głowni do 100 cm i dwuręcznej rękojeści.
W sumie długość tego miecza nie może przekroczyć 130 cm.
 Tasaki, kordy, szable (mające swój odpowiednik w historii i określonych ramach
czasowych.).
UWAGA: Organizator udostępni dowódcom chorągwi i miecznikowi wzór określający krzywiznę
sztychu miecza. Wzorzec zamieszczony będzie również w Internecie. Jelce i głowice nie
mogą być zakończone ostrym szpicem.
b) Broń drzewcowa tylko w użyciu przez grupy zorganizowane (minimum 10 osób), które
uzyskają wcześniejsze zezwolenie organizatorów oraz dowódców chorągwi, z którymi będą
się potykać. W innym przypadku kategorycznie zakazana.
c) Broń obuchowa – dopuszcza się:
 Jednoręczne topory, toporki o długości całkowitej do 70 cm. Mające obuchy zakończone
płasko, oraz odpowiednio (bezpiecznie) wyprofilowane ostrze. Zakazuje się stosowania w/w
broni zakończonej kolcem. Organizator rości sobie prawo bezwzględnego wykluczenia
danego egzemplarza broni bez wyjaśnień.
d) Strzały dostarczą organizatorzy. Podział strzał zostanie dokonany przed samą bitwą przez
dowódców oddziałów łuczniczych.
e) Na pole inscenizacji można wnieść tylko jeden rodzaj broni (jedna sztuka)
f) Zakaz używania i wnoszenia na pole inscenizacji sztyletów, mizerykordii, puginałów itp.
UWAGA: do inscenizacji nie będzie dopuszczona pordzewiała broń oraz posiadająca
zadziory. Organizator rości sobie prawo bezwzględnego wykluczenia danego
egzemplarza broni bez wyjaśnień.
15. Warunkiem uczestnictwa w inscenizacji jest posiadanie przez uczestnika na sobie uzbrojenia
ochronnego mogącego występować w latach 1350 – 1420, z wyłączeniem hełmów
garnczkowych.
a. Walczący ciężkozbrojni (wszyscy poza b, c, d oraz markietankami i justycją): hełm, osłonę
torsu z przeszywanicą ( zbroi płytowej białej jak i krytej, kolczugi, płatów, napierśnika,
pancerza metalowego, itp. mających odpowiedniki w historii i wskazanych ramach
czasowych), rękawice kolcze lub płytowe, bigwanty płytowe lub zbrojnikowe przy czym
nakolannik obowiązkowo stalowy - płytowy , naręczaki płytowe lub zbrojnikowe przy czym
nałokietnik i naramiennik obowiązkowo stalowy - płytowy, osłony krtani np.: w postaci
pikowanego i kolczego kołnierza.
b. Piechota lekkozbrojna (broń drzewcowa, pawęże, strzelcy) winni posiadać stroje męskie.
Szczegółowe wymagania u dowódców oddziałów.
c. Łucznicy winni posiadać stroje męskie, dopuszcza się broń sieczną jako dodatkową- tylko w
pochwie). Szczegółowe wymagania u dowódców oddziałów.
d. Bombardierzy, strzelcy (hakownice, piszczele) i pawężnicy (dotyczy tylko pawężników
przy grupie „inscenizacyjnej strzelców”) winni posiadać stroje męskie. Minimum to
przeszywanica, osłona i zabezpieczenie uszu, osłona głowy (kapalin), dopuszcza się broń
sieczną jako dodatkową - tylko w pochwie. Szczegółowe wymagania u dowódców
oddziałów. Dowódcy oddziałów mają prawo podnieść standard uzbrojenia ochronnego
O hełmach:
 Kapaliny noszone na kapturze bądź z podwieszanym czepcem kolczym, wyściółka pikowana
z kołnierzem:
a) Kapaliny o wyraźnie zaznaczonym przejściu od dzwonu do krezy.
b) Kapaliny z płynnym przejściem – kreza głęboka z wyciętą szczeliną wzrokową, bądź
z wycięciem w krezie.
 Łebka – szłom z doczepionym czepcem kolczym, wyściółka pikowana z kołnierzem. Czepiec
kolczy osłaniający twarz do linii nosa.
 Przyłbica
2

a) Z ruchomym nosalem połączonym podstawą z czepcem kolczym, górą mocowanym
zaczepem lub haczykiem do dzwonu łebki.
b) Z zasłoną klapową na jednym zawiasie na wysokości czoła, lub dwa zawiasy sztyftowe na
skroniach.
c) Hundsgugel – przez niektórych zwana „ Psim pyskiem”
d) Inne mające odpowiednik w historii i określonych ramach czasowych.
O tarczach:








DO INSCENIZACJI DOPUSZCZONE BĘDĄ TARCZE DREWNIANE.
RANT TARCZY MUSI BYĆ WZMOCNIONY SKÓRĄ LUB TKANINĄ.
ZAKAZ OBIJANIA RANTU TARCZY METALEM.
Tarcza trójkątna
Tarcza nieregularnie czworokątna z zaokrąglonymi narożnikami, posiadająca wycięcie na
kopię.
Tarcza prostokątna, posiadająca wycięcie na kopię.
Pawężka – zarys czterokątny z występem wzdłuż pionowej osi.
Pawęże piechoty kształtem przypominająca pawężkę, jednak z mocniej zarysowanym
występem i większa. Oraz tzw. pawęż włoska o kształcie owalnym i migdałowatym.
Tarcze wschodnie w oddziałach litewsko – tatarsko – ruskich.

O zbrojach:
Zbroje muszą być spójne historycznie, posiadać swój odpowiednik w historii i określonych ramach
czasowych.. A ponad to czyste, estetyczne, bezpiecznie i solidnie wykonane, nie mogą posiadać
rogów, kłów, kolców itp.
16. Dowódcy chorągwi mogą wprowadzić wewnątrz chorągwiane obostrzenia dotyczące uzbrojenia
ochronnego
17. Podstawowa weryfikacja broni i uzbrojenia dokonana zostanie przez dowódców chorągwi w
trakcie zgłoszeń na podstawie nadsyłanych zdjęć. Następna na polach Grunwaldu przed
wręczeniem identyfikatora „bojowego” przez dowódców chorągwi, przedstawiciela justycji i
organizatora. Ostateczna zaś przy wejściu na pole inscenizacji.
18. Na polu inscenizacji grunwaldzkiej nietykalni są:
 Miecznik oraz Justycjariusze – (błękitny wopenrock z białą „ srebrną” lilią z przodu i z tyłu
– Miecznik lilia złota,- zarezerwowany kolor wopenrocka w bitwie), z powołaną strażą
(błękitne szarfy z dzwoneczkami lub tarcze z symbolem wagi )
 Artylerzyści, chorążowie, łucznicy, strzelcy-hakownice + pawężnicy z grup
inscenizacyjnych.
 Poczet dowódcy tj.: chorąży, goniec oraz adiutant (dwaj ostatni noszą niebieskie płaszcze
lub wopenrock z białą „ srebrną” lilią oraz tarczę ze znakiem omegi)
 Giniesz w potyczce, jeśli zdecydujesz się na pojedynek z dowódcą chorągwi (za jego
przyzwoleniem) posiadają tarczę w barwach chorągwi, którą dowodzą oraz czerwoną szarfę
zawiązaną na prawym nadgarstku, lub czerwony otok na hełmie (symbolika zarezerwowana
dla dowódców).
 Giniesz w potyczce, jeśli zdecydujesz się na pojedynek z osobą (za jej przyzwoleniem)
biorącą udział w zaplanowanych „inscenizowanych” scenkach. Żółta szarfa na prawym
nadgarstku
 Zakaz starć ciężkozbrojnych z piechotą lekkozbrojną. Wyjątek stanowią wcześniejsze
uzgodnienia pomiędzy dowódcami.
18. W piątek o godz. 17.00 odbędzie się próba generalna (obowiązkowa) z pełnym składem
osobowym chorągwi biorących udział w inscenizacji (bez uzbrojenia). W środę i piątek do
południa próby w składzie ograniczonym.
19. W czasie trwania próby generalnej nie mogą odbywać się przeglądy uzbrojenia, turnieje ani
inne imprezy absorbujące uczestników próby i inscenizacji grunwaldzkiej.
3

20. Na sobotnią inscenizację nakazuje się wejście na pole bitwy w dwóch zwartych kolumnach:
polskiej i krzyżackiej, każda innym wejściem, gdzie nastąpi ostateczny przegląd uzbrojenia.
Wcześniej na polu bitwy mogą znajdować się tylko artylerzyści, wieśniacy z grupy
inscenizacyjnej, justycja, osoby funkcyjne (wszyscy muszą posiadać identyfikatory bojowe)
21. Wprowadza się identyfikatory dla wszystkich uczestników Dni Grunwaldu (niebiorących
udziału w inscenizacji), które upoważniają do obozowania na terenie „Grodziska
Grunwaldzkiego”. Osoby nie posiadające identyfikatorów w godz. 22.oo do 8.oo nie mogą
przebywać na terenie „Grodziska Grunwaldzkiego”. Identyfikatory zawierają numer
identyfikacyjny oraz nazwę „Chorągwi Grunwaldzkiej”
22. Wprowadza się identyfikatory „bojowe” dla wszystkich uczestników inscenizacji
grunwaldzkiej (inne niż w pkt. 21). Wzór identyfikatorów przedstawiony zostanie Dowódcom
Chorągwi po przyjeździe na Pola Grunwaldzkie. Identyfikatory zawierają numer
identyfikacyjny. W celu ubezpieczenia uczestników inscenizacji należy podać aktualny nr
PESEL.
23. Każdy z uczestników „Dni Grunwaldu” posiada identyfikator „bojowy” i „obozowy” lub tylko
„obozowy”.
24. Każdy z uczestników „Dni Grunwaldu” jest zobowiązany nosić identyfikator w widocznym
miejscu.
25. Tworzenie chorągwi winno odbywać się z wyprzedzeniem, nawet kilkumiesięcznym.
Niedopuszczalnym jest tworzenie chorągwi przed samą inscenizacją. Wszyscy uczestnicy
przybywający na pola Grunwaldu, powinni być przypisani do konkretnej znanej im chorągwi.
26. Grupy zgłaszające się do inscenizacji zgłaszają równocześnie kandydatów na justycjariuszy,znających kodeks i regułę, współpracujących z Miecznikiem.
27. Kładzie się szczególny nacisk na to, iż impreza organizowana na polach Grunwaldu to
inscenizacja, a nie bitwa co zobowiązuje wszystkich jej uczestników do odpowiedniego
zachowania w trakcie inscenizacji.
28. Dopuszcza się aby każda chorągiew wyznaczyła spośród mieszkańców swojego obozu osobę,
która będzie filmować inscenizację „Bitwy Grunwaldzkiej”. Jeden i tylko jeden operator na
chorągiew, w stroju historycznym, nie biegający po polu, ale poruszający się przy dowódcy lub
chorążym. Biegającego bezładnie nie dla rejestrowania niebezpiecznych zdarzeń a dla własnej
przyjemności filmowania, justycjariusze mogą usunąć z pola bitwy. Zebrane w ten sposób
taśmy wideo posłużą organizatorom oraz dowódcom chorągwi w wyłapaniu osób
niebezpiecznie zachowujących się w trakcie inscenizacji. Nakręcone materiały, bez zgody
organizatorów nie mogą być wykorzystane do celów komercyjnych i reklamowych. Nakręcony
materiał filmowy musi zostać przekazany organizatorom historycznej części Dni Grunwald
wraz z prawami autorskimi.
29. Miecznik i justycjariusze będą pilnować, aby na pole inscenizacji nie weszli widzowie a przede
wszystkim osoby w kostiumach niebiorące udziału w inscenizacji jako walczący.
30. Ustalenia z dowódcami ze spotkań przed grunwaldzkich z lat poprzednich oraz tabelka : „cele,
kierunek i rozwój Grunwaldu” są integralną częścią regulaminu.

O GRODZISKU GRUNWALDZKIM
O przyjęciu do obozu decydują organizatorzy i dowódca chorągwi.
29. Dowódcy chorągwi są odpowiedzialni za swoją chorągiew od początku do końca całej imprezy
grunwaldzkiej. W trakcie inscenizacji jak i w obozie. Dbają o dyscyplinę, uzbrojenie oraz
realia historyczne wszystkich osób wchodzących w skład chorągwi, (co oznacza nie tylko
osoby walczące ale wszystkich mieszkańców obozu). Ponoszą odpowiedzialność przed
organizatorami.
30. Bractwa, grupy, osoby indywidualne zostaną zakwaterowane w „obozach chorągwi” zgodnie
z uczestnictwem w inscenizacji. Namioty można rozbijać tylko na terenie wyznaczonych
obozów, osoby kwaterujące poza obozami chorągwi, traktowane będą jako turyści, a ci
proszeni będą o opuszczenie terenów „historycznych” i udanie się na teren pola biwakowego.
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31. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie obozowiska grunwaldzkiego tylko pod
opieką opiekunów ustawowych lub pisemną zgodą wskazującą na opiekunów umownych
(upoważniona osoba pełnoletnia).
32. Za szkody dokonane przez osoby niepełnoletnie przebywające na terenie imprezy ponoszą
odpowiedzialność ich opiekunowie ustawowi lub umowni. Organizatorzy zastrzegają brak
swojej odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie znajdujące się na terenie imprezy oraz za
ich działania.
33. Na czas inscenizacji proponujemy, aby każda grupa wyznaczyła swoje warty nadzorujące teren
obozu.
34. Każdy mieszkaniec „ Obozu rycerskiego” jest zobowiązany nosić identyfikator w widocznym
miejscu.
35. Goście nocujący w obozie powinni posiadać stroje historyczne, które nie zakłócą wizerunku
całości, oraz posiadać przy sobie identyfikator Gościa. Gości nocujących obowiązuje
regulamin „Grunwaldzki”
36. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania realiów historycznych w obozie jak i na polu
inscenizacji.
37. Organizatorzy mają decydujący głos w sprawie uczestnictwa grup i osób indywidualnych
w inscenizacji „Bitwa pod Grunwaldem” oraz w sprawie zamieszkiwania „Grodziska
Grunwaldzkiego”. Nie mają obowiązku przedłożenia argumentów swojej decyzji.
38. Zwierzęta powinny znajdować się pod stałym nadzorem właścicieli-uczestników festiwalu tj.
smycz i kaganiec. Odpowiedzialność za zwierzę i ewentualne wyrządzone przez nie szkody
ponosi właściciel.
39. Zwierzęta należy dokarmiać z naczyń „historycznych”.
40. Właściciel zobowiązany jest do usunięcia odchodów pozostawionych przez zwierze w
miejscach uczęszczanych przez rekonstruktorów historycznych i turystów.
41. W przypadku agresywnego zachowania zwierzęcia lub uzasadnionych obaw mieszkańców
obozu historycznego, Organizator może zażądać przeniesienia zwierzęcia do hotelu dla
zwierząt. W wypadku niezastosowania się do zaleceń, Organizator może wydalić właściciela –
opiekuna wraz ze zwierzęciem z imprezy.
42. Organizatorzy wyłączają swoją jakąkolwiek odpowiedzialność za skutki działania lub
zaniechania osób postępujących niezgodnie z powyższym regulaminem
ZŁAMANIE ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH PODCZAS „ DNI GRUNWALDU”
A W SZCZEGÓLNOŚCI:
 Naruszenie przepisów zawartych w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia
22 sierpnia 1997 r., a w szczególności Art. 17a pkt 2 podpunkt 5)
 Zakazu spożywania alkoholu od godziny 0 w dzień inscenizacji, aż do jej zakończenia
 Używanie narkotyków i innych środków odurzających
 Używanie broni czarnoprochowej poza inscenizacją
MOŻE SPOWODOWAĆ WYDALENIE Z IMPREZY.
PORZĄDKU NA TERENACH „GRODZISKA GRUNWALDZKIEGO” PILNOWAĆ TEŻ BĘDĄ
SŁUŻBY MUNDUROWE I OCHRONIARSKIE.
SAMOCHODY PARKUJĄCE W MIEJSCACH INNYCH NIŻ WSKAZANE PARKINGI MOGĄ
ZOSTAĆ ODHOLOWANE PRZEZ SŁUŻBY GMINNE, NA KOSZT WŁAŚCICIELA
POJAZDU.
ORGANIZATORZY
ZASTRZEGAJĄ
SOBIE
PRAWO
DOKONANIA
ZMIAN
W REGULAMINIE.
MIESZKAŃCY OBOZU ODTWÓRCÓW HISTORYCZNYCH OŚWIADCZAJĄ,
ZAPOZNALI SIĘ REGULAMINEM UCZESTNICTWA I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ
PRZESTRZEGANIA JEGO PARAGRAFÓW.
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