
REGULAMIN UCZESTNICTWA  

w wydarzeniu pn. „Legnickie Pole 1241” 

 

§1 

Informacje ogólne 

1. „Legnickie Pole 1241” to impreza ogólnodostępna i nieodpłatna o charakterze historyczno-sportowo-rekreacyjnym. Celem jej jest 

aktywny wypoczynek i upamiętnienie wydarzenia z 9 kwietnia 1241 roku „Bitwy pod Legnicą”. 

2. Wydarzenie odbywa się dniach 17-18 czerwca 2022 r., zgodnie z ogólnie dostępnym programem, stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Regulaminu.  

3. „Legnickie Pole 1241” jest Imprezą datowaną. Organizatorzy, Uczestnicy i Wystawcy zobowiązani są do posiadania strojów, 

wyposażenia oraz innych artefaktów nawiązujących do XIII wieku z materiałów naturalnych. 

4. Każda osoba chcąca wziąć udział w Wydarzeniu w charakterze uczestnika, zobowiązana jest zapisać się na specjalnie przygotowanym 

przez Organizatora formularzu.  

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest przejść weryfikację poprawności historycznej stroju, w którym będzie brał udział w Wydarzeniu. 

6. Osoby zatwierdzone przez Organizatora mogą wziąć udział w Wydarzeniu jako Uczestnik.   

7. Udział w Wydarzeniu jest ogólnodostępny, bezpłatny i dobrowolny. 

8. Uczestnicy, Wystawcy, Artyści i Zleceniobiorcy biorą udział w Wydarzeniu na podstawie odrębnych ustaleń, zgłoszeń i umów. 

Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu. 

9. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują bez wyjątku wszystkie osoby biorące udział w Wydarzeniu. 

10. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa i bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie trwania Wydarzenia. 

 

§2 

Definicje i zwroty występujące 

1. Regulamin – niniejszy dokument, regulujący zasady uczestnictwa i bezpieczeństwa w trakcie trwania Wydarzenia. 

2. Wydarzenie – zwane również Imprezą, uroczystość pod nazwą „Legnickie Pole 1241”, które odbywa się w dniach 17-18 czerwca 2022 

r. na terenie miejscowości Legnickie Pole, wzdłuż ul. Księżnej Anny, w miejscach oznaczonych na mapce, stanowiącej Załącznik  

nr 2 do Regulaminu. 

3. Organizator – podmiot odpowiedzialny za organizację Wydarzenia, czyli Urząd Gminy Legnickie Pole oraz Gminny Ośrodek Kultury 

i Sportu w Legnickim Polu wraz z oddelegowanymi przez nich pracownikami, którzy oznaczeni są za pomocą Identyfikatorów oraz 

plakietek z logo Wydarzenia i napisem „Organizator”. 

4. Uczestnicy – osoby z Identyfikatorem, znajdujące się na Obozie w dniu Wydarzenia. Przede wszystkim zalicza się do nich 

rekonstruktorów historycznych oraz Wolontariuszy: statystów oraz porządkowych. 

5. Dowódca – osoba reprezentująca, stojąca na czele grupy rekonstrukcyjnej (Uczestników), jak również odpowiedzialna za nią podczas 

Wydarzenia. 

6. Goście – osoby, które biorą udział w Wydarzeniu jako widownia, turyści, niezwiązane i niezaangażowane w organizację, ani 

nienależące do grupy: Uczestników, Wystawców, Artystów, Organizatorów, Wolontariuszy czy Służb Porządkowych. 

7. Wystawcy – osoby sprzedające swoje produkty o tematyce związanej ze średniowieczem na Bazarze Historycznym oraz osoby 

sprzedające wyroby współczesne na ulicy handlowej, zgłoszone wcześniej u Organizatora. 

8. Zleceniobiorcy – osoby zajmujące oraz obsługujące stanowiska. 

9. Artyści – zespoły, osoby występujące na Scenie, które mają podpisane indywidualnie umowy z Organizatorem określające warunki 

współpracy. 

10. Wolontariusze Porządkowi – osoby z plastikowymi plakietkami z napisem „Wolontariusz”, wspierające Organizatorów podczas 

Wydarzenia, a także dbające o porządek i bezpieczeństwo. 

11. Służby Porządkowe – zalicza się do nich pracowników Straży Pożarnej, Policji, Firmy Ochroniarskiej (wynajętej przez Organizatora), 

Gminnej Przychodni Zdrowia, Pogotowia Ratunkowego oraz Wolontariuszy Porządkowych. 

12. Oboźny – osoba organizująca Obóz oraz odpowiedzialna za porządek na jego terenie. 

13. Inscenizacja – inaczej Bitwa, widowisko z udziałem grup rekonstruktorskich oraz publiczności, obejmujące POZOROWANE SCENY 

WALKI, mające na celu odtworzenie Bitwy pod Legnicą z 9 kwietnia 1241 r. 

14. Obóz – plac przy ulicy Księżnej Anny w Legnickim Polu, gdzie Uczestnicy rozbiją namioty historyczne i stworzą jedno duże 

obozowisko. Oznaczony na mapce w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 

15. Bazar Historyczny – plac przy ulicy Księżnej Anny w Legnickim Polu, gdzie będą zlokalizowane stanowiska historyczne, w których 

Wystawcy sprzedawać będą własne produkty, znajdujący się nieopodal Sceny (załącznik nr 2). 

16. Ulica Handlowa – ulica Benedyktynów w Legnickim Polu, gdzie będą zlokalizowane stanowiska współczesne, w których Wystawcy 

sprzedawać będą produkty. 

17. Scena – wyznaczone miejsce na terenie zielonym przy ul. Księżnej Anny (załącznik nr 2).  

18. Pole Bitwy – miejsce Inscenizacji, teren, na którym będzie odbywać się Inscenizacja. Oznaczony na mapce w Załączniku nr 2 do 

Regulaminu. 

 



 

 

§3 

Postanowienia Ogólne 

1. Na terenie Wydarzenia, przy wejściu na teren imprezy, usytuowany będzie namiot informacyjny. Każdy będzie mógł uzyskać tam 

niezbędne dla siebie informacje dotyczące Imprezy. 

2. Goście, Uczestnicy, Wystawcy, Zleceniobiorcy i Artyści zobowiązani są stosować się do poleceń Służb Porządkowych oraz 

Organizatorów. 

3. Służba porządkowa oraz Organizator na terenie Imprezy są uprawnieni do sprawdzania osób, w celu stwierdzenia czy nie posiadają 

niebezpiecznych przedmiotów, które mogą zagrozić bezpieczeństwu. 

4. Zakazuje się załatwiania potrzeb fizjologicznych na terenie Imprezy i terenie do niej przyległym, poza specjalnie wyznaczonymi 

do tego celu miejscami. 

5. Na terenie objętym Wydarzeniem zabrania się niszczenia, dewastowania i demolowania urządzeń oraz wyposażenia. 

6. Wszystkie osoby biorące udział w Wydarzeniu zobowiązane są do utrzymania terenu imprezy w czystości. Wszystkie śmieci należy 

wyrzucać do wydanych worków – pojemników. 

7. Wszystkie osoby biorące udział w Wydarzeniu zobowiązuje się do zachowywania się zgodnie z normami społecznymi, w tym 

do nienadużywania alkoholu oraz nie zakłócania porządku publicznego. 

8. Wszelkie spory, konflikty czy inne nieporozumienia należy bezzwłocznie zgłosić do Organizatora. 

9. Wszystkich biorących udział w Wydarzeniu obowiązuje bezwzględny zakaz używania środków odurzających, a także noszenia 

odsłoniętej broni (nie dotyczy to Uczestników na terenie Obozu, w trakcie prób oraz podczas Inscenizacji). 

10. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu w widocznych miejscach na terenie Wydarzenia oraz bezwzględny zakaz w obrębie miejsca 

Inscenizacji. 

11. Dzieci na terenie objętym Wydarzeniem mogą przebywać jedynie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów. 

12. Zwierzęta wprowadzane na teren objęty Wydarzeniem obowiązkowo powinny być pod stałym nadzorem właścicieli oraz trzymane 

na uwięzi. Ewentualne wyrządzone przez nie szkody ponosi właściciel. Ponadto właściciel zobowiązany jest do usunięcia odchodów 

pozostawionych przez zwierzę w miejscach uczęszczanych przez osoby biorące udział w Wydarzeniu. 

 

§4 

Odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator, przy wsparciu Służb Porządkowych, odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich osób biorących udział w Wydarzeniu, 

a także organizację działań o charakterze ratunkowym. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób biorących udział w Wydarzeniu pozostawione bez nadzoru tychże osób. 

 

§5 

Parkingi i wyłączenie dróg z ruchu 

1. Pojazdy mechaniczne parkowane powinny być w miejscach do tego wyznaczonych, zgodnie z mapką stanowiącą Załącznik nr 2 do 

Regulaminu. 

2. Parking dla Uczestników i Wystawców zlokalizowany jest na terenie przyległym do Sceny, z bramą wjazdową od ul. Św. Jadwigi. 

Parking oznakowany jest napisem „PARKING REKONSTRUKTORZY”. 

3. W obrębie ul. Księżnej Anny oraz ul. Benedyktynów, zakazuje się poruszania pojazdami mechanicznymi i ich parkowania dnia 

17.06.2022 r. od godziny 15.00-22.00 oraz dnia 18.06.2022 r. od godziny 12.00-20.00, chyba że zostało to ustalone inaczej 

z Organizatorem. 

4. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się. 

5. Wydarzenie obejmuje swym zasięgiem teren Legnickiego Pola, ul. Księżnej Anny oraz ul. Benedyktynów. W związku z tym, w dniach 

17-18 czerwca 2022 r. na terenie Legnickiego Pola będzie obowiązywała częściowa zmiana organizacji ruchu. 

6. Organizacja ruchu drogowego w dnia 17-18.06.2022 r. wygląda następująco: 

a) 17 czerwca 2022 r. będą WYŁĄCZONE Z RUCHU: 

 ul. Benedyktynów w godzinach 15:00 - 22:00 na całej długości; 

 ul. Księżnej Anny w godzinach 15:00 – 22:00 na całej długości (w godzinach tych, droga wewnętrzna łącząca 

ul. Księżnej Anny z ul. Św. Jadwigi będzie drogą bez przejazdu tzw. „ślepą” - dwukierunkową). 

b) 18 czerwca 2022 r. będą WYŁĄCZONE Z RUCHU: 

 ul. Benedyktynów w godzinach 12:00 - 20:00 na całej długości; 

 ul. Księżnej Anny w godzinach 12:00 – 20:00 na całej długości (w godzinach tych, droga wewnętrzna łącząca 

ul. Księżnej Anny z ul. Św. Jadwigi będzie drogą bez przejazdu tzw. „ślepą” - dwukierunkową). 

7. Po drogach wyłączonych z ruchu poruszać się mogą jedynie pojazdy uprzywilejowane oraz posiadające od Organizatora odpowiednią 

przepustkę z napisem „ORGANIZATOR”. 

8. Pojazdy poruszające się po drogach wyłączonych z ruchu, posiadające odpowiednią przepustkę, muszą zachować szczególną 

ostrożność z uwagi na ruch pieszych oraz stosować się bezwzględnie do poleceń Służb Porządkowych. 



9. Mieszkańców ul. Benedyktynów oraz ul. Księżnej Anny, w razie konieczności wyjazdu w godzinach wyłączenia w/w ulic z ruchu, prosi 

się o wcześniejsze pozostawienie pojazdów poza terenem objętym Wydarzeniem. 

10. W nagłych i uzasadnionych wypadkach, służby porządkowe, jeśli będzie taka możliwość i konieczność, umożliwią przejazd 

mieszkańcom wyłączonych na czas wydarzenia ulic. 

 

§6 

Turnieje i konkursy 

1. Podczas Wydarzenia odbędą się turnieje i konkursy, tj.: 

a. Turniej Bojowy (18 czerwca 2022 r. – plac przed Sceną); 

b. Turniej Łuczniczy (18 czerwca 2022 r. – plac przy Obozie). 

2. Do turniejów i konkursów obowiązują zapisy, określone dla każdego z nich w oddzielnym regulaminie. 

3. W turniejach i konkursach może wziąć udział każdy, kto spełnia warunki określone w poszczególnych regulaminach. 

 

§7 

Bazar Historyczny 

1. Wszelkie opłaty dla Wystawców, związane z wzięciem udziału w Wydarzeniu, określają odrębne dokumenty dostępne u Organizatora. 

2. Wystawcy powinni pojawić się na Bazarze Historycznym  w dniu: 

 17 czerwca 2022 r., tak aby zdążyć do godziny 13:00 z rozstawieniem stanowiska. 

 18 czerwca 2022 r., tak aby zdążyć do godziny 8:00 z rozstawieniem stanowiska.  

3. Wystawcy po przyjeździe na miejsce winni zgłaszać się do Organizatora, w celu uzyskania informacji odnośnie lokalizacji swojego 

stanowiska na Bazarze Historycznym. 

4. Wystawca wypełniając formularz zgłoszeniowy zobowiązuje się jednocześnie do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu oraz 

uregulowania płatności.  

5. Sprzedawane towary przez Wystawców muszą być zgodne z powszechnie znanymi normami bezpieczeństwa i nie mogą w żaden 

sposób zagrażać życiu i zdrowiu ludzi. 

6. Zgodnie z formularzami zgłoszeniowymi Organizator samodzielnie planuje ustawienie namiotów historycznych Wystawcom na 

Bazarze Historycznym. 

7. Na Bazarze Historycznym Wystawcy muszą spełniać co najmniej trzy warunki: posiadać stanowisko historyczne, strój historyczny oraz 

sprzedawać asortyment nawiązujący do kultury średniowiecza. 

 

§8 

Ulica Handlowa 

1. Wszelkie opłaty dla Wystawców, związane z wzięciem udziału w Wydarzeniu, określają odrębne dokumenty dostępne u Organizatora. 

2. Wystawcy powinni pojawić się na Ulicy Handlowej w dniu: 

 17 czerwca 2022 r., tak aby zdążyć do godziny 13:00 z rozstawieniem stanowiska. 

 18 czerwca 2022 r., tak aby zdążyć do godziny 8:00 z rozstawieniem stanowiska.  

3. Wystawcy po przyjeździe na miejsce winni zgłaszać się do Organizatora, w celu uzyskania informacji odnośnie lokalizacji swojego 

stanowiska na Ulicy Handlowej. 

4. Wystawca wypełniając formularz zgłoszeniowy zobowiązuje się jednocześnie do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu oraz 

uregulowania płatności.  

5. Sprzedawane towary przez Wystawców muszą być zgodne z powszechnie znanymi normami bezpieczeństwa i nie mogą w żaden 

sposób zagrażać życiu i zdrowiu ludzi. 

6. Zgodnie z formularzami zgłoszeniowymi Organizator samodzielnie planuje ustawienie namiotów (stanowisk) Wystawcom na Ulicy 

Handlowej. 

7. W przypadku Wystawców mile widziane są stroje/ubiór adekwatny do czasów średniowiecznych – XIII w. 

 

§9 

Artyści 

1. Artyści Uczestniczą w Wydarzeniu na warunkach odrębnych, zgodnie z umowami zawartymi z Organizatorem w dniach 

poprzedzających Imprezę. 

 

§10 

Uczestnicy Obozu 

1. Rejestracja uczestników Obozu odbywa się od 16 do 18 czerwca 2019 r. do godziny 10:00 u Oboźnego. 

2. Dla Uczestników wprowadza się Identyfikator. 

3. Każdy z uczestników jest zobowiązany do noszenia Identyfikatora w widocznym miejscu. 

4. Osoby przybywające rejestrują się indywidualnie. 

5. Dowódca, który zgłasza grupę, jest odpowiedzialny za wszystkie osoby do niej należące podczas całego Wydarzenia. 



6. W trakcie rejestracji osoba zgłaszająca otrzyma Identyfikator, a także do wglądu Regulamin, z którym będzie zobowiązana się 

zapoznać. 

7. Każdy członek obozu jest zobowiązany złożyć podpis na liście potwierdzający zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Dowódcy są 

odpowiedzialni za dopilnowanie tego. 

8. Każdy z Uczestników podając swoje dane Oboźnemu, zobowiązany jest podpisać akceptację klauzuli ODO, dotyczącej ochrony danych 

osobowych i zgody na ich przetwarzanie w czasie trwania Wydarzenia. 

9. Dowódca stanowi stronę we wszystkich kwestiach dotyczących kontaktów pomiędzy Organizatorem a grupą. 

10. Organizatorzy zapewniają teren do rozbicia Obozu (łąka przy ul. Księżnej Anny), opał, siano dla koni, a także dostęp do toalet i wody 

na terenie wydarzenia. Sanitariaty zaś dostępne są na terenie Campingu (ul. H. Brodatego 7). 

11. Organizator zapewnia Uczestnikom Obozu wyżywienie (17 czerwca – jeden posiłek gorący, 18 czerwca – śniadanie, obiad, biesiada, 

19 czerwca - śniadanie). 

12. Uczestnicy zobowiązani są do dbania o wizerunek całego Obozu, zachowując przy tym klimat czasów średniowiecznych XIII wieku. 

13. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do ubioru/stroju adekwatnego do czasów XIII w. oraz korzystania z historycznych naczyń. 

14. Wszystkich obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się w bieliźnie historycznej na terenie Obozu. 

15. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania realiów historycznych w Obozie jak i na terenie Inscenizacji. 

16. Teren wokół własnego obozowiska winien być sprzątany na bieżąco przez Uczestników. 

17. Niedozwolone jest wystawianie przedmiotów współczesnych poza namioty. 

18. Uczestnicy zobowiązani są do dyskretnego korzystania z aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych. 

19. Oboźny ma prawo wydawania i egzekwowania poleceń dotyczących życia obozowego wszystkim Uczestnikom. 

20. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu w dzień Inscenizacji (tj. 18 czerwca 2022 r.), do momentu 

jej zakończenia. 

21. Organizator i Oboźny zastrzega sobie prawo do kontroli stanu trzeźwości Uczestników. 

22. Uczestnik musi utrzymywać własną broń i uzbrojenie w dobrym stanie, aby nie narażać zdrowia i życia innych. 

23. Uczestnicy powinni być dobrze zaznajomieni z zasadami WALKI POZOROWANEJ i bezpieczeństwa rekonstrukcji historycznej 

ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy. 

24. Wszelkie sceny walk oraz pozorowane starcia należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, szczególnej ostrożności, aby 

nie stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia obecnych osób i zwierząt. 

25. Dowódcy wschodu i zachodu odpowiedzialni są za przegląd broni przed próbą 18 czerwca 2022 r. 

26. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeciwskazań lub problemów zdrowotnych u Uczestnika, przed rozpoczęciem Inscenizacji 

jest on obowiązany do powiadomienia Oboźnego, Organizatora bądź Służby Porządkowe o zaistniałym fakcie. 

27. Uczestnicy zobowiązani są do realizacji programu Wydarzenia i scenariusza Inscenizacji oraz zachowywania się zgodnie z normami 

społecznymi, w tym do nienadużywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej. 

28. Przed Inscenizacją Uczestnicy zobowiązani/proszeni są do uformowania się do przemarszu po Obozie. Przed wyjściem na miejsce 

Inscenizacji Organizator/Dowódca ma prawo ponownie sprawdzić stan broni Uczestników. W przypadku zauważenia przez 

Organizatora/Dowódcę broni zagrażającej, stwarzającej zagrożenie i niebezpieczeństwo dla współuczestników, może bez wyjaśnień 

zarekwirować ją do czasu zakończenia Imprezy. 

29. Na czas Inscenizacji proponujemy, aby każda grupa wyznaczyła swoje warty nadzorujące teren Obozu. 

30. Uczestnicy Inscenizacji biorą w niej udział z własnej woli i na własną odpowiedzialność. 

 

§11 

Wolontariusze Porządkowi 

1. Wolontariusze po zgłoszeniu się w dniach imprezy, tj. 17-18 czerwca 2022 r.  wykonują zadania ustalone na wcześniejszych 

spotkaniach oraz odprawie w dniu stawienia się do osoby wskazanej przez Organizatora. 

 

§12 

Inscenizacja 

1. Inscenizacja odbywa się na łące wzdłuż ulicy Księżnej Anny na terenie otwartym, zabezpieczonym wygrodzeniami, przed 

niepowołanym wtargnięciem osób trzecich na plac Bitwy, w postaci siatki oraz szranków. 

2. Wejście na zabezpieczony teren zlokalizowane jest od ulicy Benedyktynów. 

3. Miejsca dla publiczności stanowią: przygotowane przez Organizatora miejsca stojące wyznaczone szrankami oraz udostępniona 

wyłącznie dla ruchu pieszego ulica Księżnej Anny. 

4. Z uwagi na zasięg walk pozorowanych i bezpieczeństwo podczas Inscenizacji, Służby Porządkowe mogą zdecydować 

o przekierowywaniu części osób poza teren wygrodzony. 

 

 

 

 

 



§13 

Udostępnianie wizerunku 

1. Wszelkie materiały filmowe i zdjęcia powstałe w trakcie Wydarzenia mogą być wykorzystywane tylko w celach niekomercyjnych oraz 
do użytku prywatnego. 

2. Jedynymi osobami upoważnionymi do oficjalnych wypowiedzi dotyczących organizacji i przebiegu Wydarzenia udzielanych mediom 
są Organizatorzy, bądź wskazana przez nich osoba. 

3. Każda osoba biorąca udział w Wydarzeniu musi mieć świadomość, że jest to jednoznaczne z wyrażeniem zgody, na ewentualną 
publikację swojego wizerunku w materiałach reklamowych promujących Imprezę oraz w mediach. 

4. Każdemu uczestnikowi imprezy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, dotyczącego publikacji jego wizerunku, które nie działa 
wstecz. 

 
§ 14 

 Oświadczenie dot. stanu zdrowia w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 
Jeśli Uczestnik, Gość, Artysta, Wystawca, Zleceniobiorca decyduje się wziąć udział w Wydarzeniu „ Legnickie Pole 1241”, jest to 
jednoznaczne, że jego stan zdrowia  jest dobry i nie przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, 
biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).  

Jednocześnie Uczestnik, Gość, Artysta, Wystawca, Zleceniobiorca: 

1. Jest świadom pełnej odpowiedzialności za udział w Wydarzeniu, w aktualnej sytuacji epidemiologicznej, oraz że znane jest mu 
ryzyko, na jakie jest narażone jego zdrowie mimo wprowadzonych obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych 
podczas Wydarzenia. 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących podczas Imprezy procedur związanych z reżimem sanitarnym. 

§15 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie osoby biorące udział w Wydarzeniu zobowiązane są do zapoznania się z treścią Regulaminu. 

2. Organizator zapewni swobodny dostęp do Regulaminu, poprzez zamieszczenie go na swojej stronie internetowej, w punkcie 

informacyjnym oraz na terenie Obozu i miejscu Inscenizacji. 

3. Wszystkie osoby nieprzestrzegające postanowień Regulaminu zostaną zobowiązane do natychmiastowego opuszczenia Wydarzenia 

pod rygorem wezwania Policji. 

4. Organizator wyłącza swoją jakąkolwiek odpowiedzialność za skutki działania lub zaniechania osób postępujących niezgodnie 

z Regulaminem. 

5. W przypadku rażących uchybień, któregokolwiek z punktów Regulaminu, Organizator zastrzega sobie możliwość wydalenia 

uczestnika z terenu Imprezy bez zwrotu jakichkolwiek kosztów bądź wyjaśnień. 

6. Wszelkie postanowienia wymienione w niniejszym Regulaminie są ostatecznie i niepodważalne oraz nie podlegają jakiejkolwiek 

dyskusji z Organizatorem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 

do Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniu pn. „Legnickie Pole 1241” 

 

LEGNICKIE POLE 1241 – TU MOŻNA STRACIĆ GŁOWĘ 

17-18 CZERWCA 2022 r. 

17 czerwca 2022 (piątek)* 

PROGRAM – SCENA PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY INFORMACJE DODATKOWE 

15:00 Oficjalne otwarcie wydarzenia „Legnickie Pole 1241” 

15:15 Występ zespołu HUSKARL 

15:45 Pokaz Alchemii 

16:00 Występ zespołu ŻNIWA 

16:40 Pokaz Sokolników 

17:00 Występ zespołu REMDIH 

17:45 Występ BĘBNIARZY 

18:15 Występ zespołu ŻNIWA 

18:45 Pokaz tańców dawnych – HUSKARL 

19:00 Gry i zabawy plebejskie z udziałem 

            publiczności 

20:00 Występ zespołu JAR 

20:30 Pokaz Alchemii 

20:45 Występ zespołu KHUKH-MONGOL 

21:45 Pokaz ognia 

22:00 Zakończenie I dnia 

 
 
 
 
 
MUZEUM BITWY LEGNICKIEJ 

16:00 Wykład Roberta Heś 
Joannici na Śląsku w średniowieczu 
 
17:00 Wykład dr Adama Kubik 
Stroje mongolskie w okresie wielkiego podboju 
 
18:00 Wykład Arkadiusza Dzikowskiego 
dot. hełmów średniowiecznych wraz z prezentacją ich 
replik ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku. 

 
 
 
 
 
 
11:00 – 16:00 Możliwość zwiedzania Muzeum 
Bitwy Legnickiej oraz Bazyliki Mniejszej 
w Legnickim Polu 
(wejście o pełnych godzinach) 
 
 
15:00 – 20:00 gry i zabawy plebejskie oraz 
stanowiska rzemieślnicze 
 
 
15:00 – 21:00 „ulica handlowa” 
 

 

18 czerwca 2022 (sobota)* 

PROGRAM – SCENA PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY INFORMACJE DODATKOWE 

12:00 Oficjalne otwarcie drugiego dnia 

            wydarzenia „Legnickie Pole 1241” 

12:15 Występ zespołu JAR 

12:45 Pokaz tańców dawnych 

13:00 Rozpoczęcie Turnieju Bojowego 
           (lekkozbrojni, ciężkozbrojni) 

13:15 Występ zespołu RODERYK 

13:45 Pokaz sokolników ze Słowacji 

14:15 Występ zespołu REMDICH 

14:45 Pokaz tańców dawnych 

15:00 Występ zespołu RODERYK 

15:40 Pokaz Alchemii 

15:55 Występ zespołu JAR 

16:25 Występ zespołu Mongol Ayalguu 
 
 
18:10 Występ zespołu Mongol Ayalguu 

18:40 Koncert zespołu REMDIH 

19:15 OFICJALNE ZAKOŃCZENIE 

OBÓZ 
 
11:00 – 15:00 – zwiedzanie obozu 
                             średniowiecznego 
 
12:30 Turniej Łuczniczy (tradycyjny) 
 
SALA BANKIETOWA 
 
13:00 Nauka i zawody SHAGAIN HARVAA 
 
POLE BITWY 
 
14:00 Turniej Łuczniczy (konny) 
 
 
 
 
 
 
 

17:00 INSCENIZACJA 

 
 
11:00 – 17:00 Możliwość zwiedzania Muzeum 
Bitwy Legnickiej oraz Bazyliki Mniejszej 
w Legnickim Polu 
(wejście o pełnych godzinach) 
 
 
 
 
 
12:00 – 19:00 gry i zabawy plebejskie oraz 
stanowiska rzemieślnicze 
 
 
12:00 – 19:00 „ulica handlowa” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie ze względu na nieprzewidziane okoliczności. 

 



Załącznik nr 2 

do Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniu  

pn. „Legnickie Pole 1241” 

 

 

 

MAPKA OBRAZUJĄCA TEREN WYDARZENIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamknięcie ulicy  



 
Załącznik nr 3 

do Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniu  

pn. „Legnickie Pole 1241” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


