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Regulamin Grupy Rekonstrukcji Historycznej WARKA 
 

I. Grupa Rekonstrukcji Historycznej WARKA może używać nazwy pełnej lub nazwy skróconej – GRH 

„WARKA”, może także używać znaku graficznego. 

 

II. Cele Grupy Rekonstrukcji Historycznej WARKA i sposoby realizacji: 

1. Oprawa historyczna uroczystości i świąt państwowych w tym asysta podczas mszy świętych. 

2. Uczestnictwo w rekonstrukcjach walk: popularyzacja historii w regionie, w Polsce i za granicą, ze 

szczególnym uwzględnieniem wysiłku żołnierza polskiego.  

3. Zrzeszanie osób zainteresowanych odtwarzaniem i podtrzymywaniem tradycji wojskowych i 

patriotycznych. 

4. Zbieranie relacji, materiałów archiwalnych, naukowych i prasowych  dotyczących: 

a) działań wojennych, 

b) jednostek wojskowych,   

c) umundurowania i wyposażenia,  

d) cmentarzy, pomników  i miejsc Pamięci Narodowej.   

5. Inicjatywa i różnorodna pomoc w przedsięwzięciach zmierzających do upamiętnienia wydarzeń 

historycznych, obiektów i miejsc z nimi związanych. 

6. Współpraca  ze szkołami w propagowaniu patriotyzmu. 

 

III. Członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej WARKA:  

1. Osoby uczestniczące w zebraniu założycielskim GRH „WARKA” są członkami założycielami. 

2. Członkiem GRH „WARKA” może być osoba pełnoletnia. Jednocześnie nie określa się górnej 

granicy wieku. 

3. Członkiem GRH „WARKA” nie może być osoba karana za przestępstwa umyślne. 

4. Przyjęcie w poczet członków GRH „WARKA” następuje na podstawie wypełnionej deklaracji 

członkowskiej, podpisanej przez jednego z obecnych członków GRH podczas zebrania w głosowaniu 

tajnym większością minimum 75% głosów przy udziale min. 50% członków GRH. 

5. Wydalenie spośród członków GRH „WARKA” następuje na podstawie pisemnego wniosku 

dowódcy lub jego zastępcy podczas najbliższego zebrania w głosowaniu tajnym większością 

minimum 75% głosów przy udziale min. 50% członków GRH. 

6. Każdy z członków GRH „WARKA” może na podstawie pisemnego wniosku zrezygnować z udziału 

w grupie. Wypisanie z grupy następuje z dniem dostarczenia rezygnacji do dowódczy lub do 

Gminnej Jednostki Kultury „Dworek na Długiej”. 

7. W każdej chwili dowódca grupy lub osoba dowodząca w jego imieniu może za łamanie regulaminu 

GRH „WARKA” ustnie zawiesić członka w jego prawach, do odwołania. 

8. Rekrutacja do GRH „WARKA” odbywa się w wyznaczonych terminach po zebraniu założycielskim 

na którym nastąpi zawiązanie GRH. 

9. Każdy członek GRH w miarę możliwości pogłębia swoją wiedzę historyczną i dba o dobry 

wizerunek grupy. 

10. Członkowie GRH spotykają się na zebraniach raz w miesiącu (lub dwanaście razy w roku), których 

celem jest omówienie bieżącej działalności GRH, ćwiczenia i integracja oraz  uczestnictwo w 

imprezach i uroczystościach. Każdy członek GRH powinien uczestniczyć minimum w połowie 

spotkań roboczych i w miarę możliwości we wszystkich uroczystościach na terenie miasta Warka. 

11. W czasie trwania widowisk i rekonstrukcji, każdy członek grupy musi przestrzegać regulaminu 

ustalonego przez organizatora. Priorytetem jest bezpieczeństwo uczestników i widzów. 
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12. Spotkanie sprawozdawcze  odbywa się po każdym roku funkcjonowania Grupy.   

 

IV. Osoby funkcyjne w Grupie Rekonstrukcji Historycznej WARKA:  

1. Dowódca i Zastępca Dowódcy – reprezentują grupę podczas imprez zarówno na terenie miasta i 

gminy Warka jak i poza nią. 

2. GRH dowodzi Dowódca, w przypadku jego nieobecności lub po wzajemnym uzgodnieniu w 

prezydium grupy funkcję tę sprawuje Zastępca Dowódcy. W przypadku niemożności udziału w 

działaniach zarówno Dowódcy jak i jego Zastępcy wyznaczany jest członek GRH, który dowodzi 

oddziałem. 

3. Osoby na w/w funkcje mogą zgłaszać członkowie GRH podczas spotkania wyborczego po wyrażeniu 

zgody przez kandydata.  

4. Wybór osób funkcyjnych następuje większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym przy 

udziale co najmniej 50% członków GRH. 

5. Wybór poświadczony musi być protokołem z podpisami osób biorących udział w głosowaniu. 

6. Dowódca i Zastępca Dowódcy stanowią prezydium grupy. 

7. Okres pełnienia funkcji prezydium trwa 2 lata. 

 

V. Koszty funkcjonowania Grupy Rekonstrukcji Historycznej WARKA:  

1. Koszty ponoszone przez członków grupy związane z reprezentowaniem miasta i gminy Warka są na 

bieżąco pokrywane przez  Gminną Jednostkę Kultury Dworek na Długiej po wcześniejszym 

uzgodnieniu. 

2. GRH posiada osobno określone zasady wynagradzania za udział w uroczystościach i działaniach 

poza gminą Warka.  

 

VI. Postanowienia końcowe:  

1. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydować będzie zebranie członków w 

głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów przy obecności minimum 50% 

członków. 

2. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Warka korzysta z pomocy i funkcjonuje w oparciu o Gminną 

Jednostkę Kultury Dworek na Długiej . 

3. Organem odpowiedzialnym za sprawy finansowe, rozliczenia, wydatki i poniesione koszty  jest 

Gminna Jednostka Kultury „Dworek na Długiej”.  

4. Siedzibą GRH jest Warka . Grupa korzysta z lokali użyczonych przez Gminną Jednostkę Kultury 

Dworek na Długiej i inne podmioty, które wyrażą na to zgodę.  

5. GRH „WARKA”  nie prowadzi działalności politycznej.  

6. Wspólne dobro jakim jest umundurowanie i wyposażenie zakupione przez Gminną Jednostkę 

Kultury „Dworek na Długiej” (lub przekazane przez różnorodne podmioty i sponsorów)  

magazynowane są w użyczonym do tego celu pomieszczeniu/miejscu lub przechowywane przez 

członków grupy. 

7. Wszyscy członkowie grupy dbają o estetykę  wyposażenia  i umundurowania oraz odpowiadają za 

celowe i świadome jego zniszczenie. 

8. Podstawą działania grupy jest koleżeństwo i życzliwość. 

 

 

Regulamin zatwierdzony 8.02.2014 


