REGULAMIN XII RAJDU
„ŚLADAMI DH. ANDRZEJA”
W TRĘBKACH

I. Organizator rajdu:
1.
2.
3.
4.

Komenda Hufca ZHP Żychlin.
34 DSH „Aldabra”
13 ORDH „Templum”
pwd. Agata Turzyńska
5. Świetlica wiejska w Trębkach

II. Termin i miejsce rajdu.
1. Rajd odbędzie się w dniu 8 października 2016r. (tj. sobotę).
2. Rajd odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Trębkach oraz okolicach Trębek.

III.Ramowy rozkład rajdu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8:30 – 9:30Rejestracja patroli w biurze.
10.00 – 10:20 Apel rozpoczynający.
10:30 – 10:40 Odprawa patrolowych.
10:50 – 16:00 Zajęcia programowe.
15:30 – 16:30 Obiad.
16:40 – 17:10 Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem Andrzeja Małkowskiego.
17:20 – 17:50 Apel kończący.
18:00 – 20.00 Ognisko

IV.

Uczestnictwo i zgłoszenia.
1.
2.
3.
4.

W rajdzie uczestniczą patrole rajdowe liczące 4-8 osób (maksymalna i minimalna ilość uczestników jest różna na każdej trasie).
W rajdzie mogą brać udział gromady i drużyny reprezentujące wszystkie organizacje harcerskie oraz osoby niezrzeszone.
Każdemu patrolowi rajdowemu towarzyszy pełnoletni instruktor – opiekun (również płaci wpisowe).
Zgłoszenia patrolów rajdowych dokonuje się drogą elektroniczną wg załączonej karty zgłoszeniowej, do dnia 21 września 2016r.
na adres elektroniczny: rajd.trebki@zychlin.zhp.pl
5. Do karty zgłoszenia powinna być dołączona kserokopia dowodu wpłaty. Wpłaty należy dokonać na konto: Komenda Hufca ZHP w
Żychlinie, 99-320 Żychlin, ul. Marchlewskiego 3, konto BS Żychlin 38 9022 0007 0000 2525 2004 0002 . W tytule wpłaty wpisać:
Trębki 2016 <nazwa patrolu>
6. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Na starcie będzie wymagana polisa lub wyciąg z ubezpieczenia w szkole.
7. W przypadku braku ubezpieczenia patrol nie zostanie dopuszczony do udziału w rajdzie.
8. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje schludne i czyste ubranie adekwatne do warunków pogodowych. Wszystkich harcerzy
obowiązuje pełne lub polowe umundurowanie zgodne z Regulaminem Mundurowym ZHP.
9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia opłaty wpisowej wynoszącej 10 zł w ramach, której organizator zapewnia jeden
gorący posiłek, herbatę, pamiątkową plakietkę oraz nagrody.
10. Między godziną 18:00 a 20:00 odbędzie się ognisko, które jest formą dodatkową i nieobowiązkową. Organizator ma prawo
odwołać tą część rajdu w przypadku złej pogody lub małej liczby chętnych.
11. Patrolowi proszeni są o złożeniu ew. chęci pozostania na ognisku podczas rejestracji patroli w dniu rajdu.

V. Wyżywienie.
1. Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek oraz herbatę.
2. W trakcie ogniska będzie możliwość upieczenia kiełbasek, które należy zorganizować we własnym zakresie.

VI.

Uprawnienia uczestników.
1.
2.
3.
4.

Na każdej trasie zwycięskie patrole otrzymają nagrody niespodzianki.
Wszystkie patrole rajdowe otrzymają pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo w rajdzie.
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową plakietkę.
Mapę terenów wędrówki zapewnia organizator.

VII. Komenda rajdu.
1.
2.
3.
4.
5.

pwd. Piotr Komorowski
pwd. Martyna Jarota
sam. Julia Rau
pwd. Agata Turzyńska
dh. Mateusz Kozłowski

Komendant rajdu.
Komendantka trasy wędrowniczej.
Komendantka trasy harcerskiej,
Komendantka trasy zuchowej.
Szef biura rajdu

VIII. Trasy rajdu.
Trasa I Zuchowa
Komendantka trasy: pwd. Agata Turzyńska

Trasa: Zuch jest dzielny !
Uwagi: Zajęcia zuchowe w większości odbywać się będą w budynku świetlicy wiejskiej w Trębkach, niektóre jednak będą wymagały wyjścia na
zewnątrz. Zuchy proszone są o zabranie ze sobą butów na zmianę.

Trasa II Harcerska
Komendantka trasy: sam. Julia Rau
Trasa: Ostatnie śledztwo
Uwagi: Zajęcia na trasie odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Każdy patrol zobowiązany jest do zabrania ze sobą busoli, apteczki
oraz odpowiedniego ubrania do maszerowania w lesie.

Trasa III Wędrownicza i Starszoharcerska
Komendantka trasy: pwd. Martyna Jarota
Trasa: Nowoczesne technologie kluczem do tradycji
Uwagi: Każdy patrol zobowiązany jest do posiadania na trasie minimum jednego telefonu komórkowego z dostępem do Internetu. Zajęcia
na trasie odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Każdy patrol zobowiązany jest do zabrania ze sobą busoli, apteczki oraz
odpowiedniego ubrania do maszerowania w lesie.

IX.Punktacja.
Każda drużyna rajdowa podlegać będzie ocenie. Szczegółowe elementy oceny drużyny
zależne od wybranej trasy będą podane na starcie rajdu.
Do ostatecznej punktacji włączać się będzie również ocena
–musztry,
–proporca drużyny,
–proporców zastępów,
–karności
–harcerskiej postawy

X. Postanowienia końcowe.
1.Wszyscy uczestnicy rajdu mają obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów o ochronie przyrody, bezpieczeństwa p.poż. oraz
przepisów ruchu drogowego i przepisów obowiązujących na terenach prywatnych.
2.Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3.Wszystkie patrole otrzymają – pocztą elektroniczną - “Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia”, zawierające szczegółowe informacje o trasie oraz
miejscu i godzinie startu.
4.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie po przyjęciu zgłoszenia, wpisowe nie będzie zwracane, a uczestnicy tracą prawo do wszelkich
świadczeń.

5.Dyskwalifikacja drużyny lub uczestników może nastąpić w przypadku postępowania niezgodnego z Regulaminem Rajdu i postawy niezgodnej
z Prawem Harcerskim.
6.Za zdrowie i życie uczestników podczas rajdu odpowiadają opiekunowie drużyn rajdowych
7.Odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas rajdu ponoszą drużyny rajdowe oraz ich opiekunowie.
8.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian oraz ostateczną interpretację niniejszego regulaminu.

XI.Kontakt z organizatorami:
•
•

pwd. Piotr Komorowski: 669 920 642, p.komorosiu@gmail.com (komendant)
dh. Mateusz Kozłowski: 570 345 855 (szef biura rajdu)

