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Regulamin Rajdu  

„WSPANIAŁE STULECIE II”  

– KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ. 

27.04.2019 

 
Założenia organizacyjne: 

1. Organizatorem Rajdu jest 13 Zagłębiowska Drużyna Harcerska ENIGMA im. 
Ireny Sendlerowej. 

2. Termin Rajdu: 27.04.2019 
3. Cele Rajdu:  

- przybliżenie zuchom oraz harcerzom historii Polski 
- propagowanie wśród zuchów i harcerzy wiedzy historycznej 
- przybliżenie najważniejszych postaci ostatniego stulecia 

4. Komenda Rajdu 
Komendantka – phm. Katarzyna Zajkowska HO 
Oboźna – Paulina Hamera 
Zastępca ds. Programu – Weronika Bochenek 

5. Miejsce rajdu: Wojkowice - Strzyżowice 

Założenia regulaminowe: 

1. Uczestnictwo i zgłoszenia. 
W Rajdzie mogą brać udział min patrole 6 osobowe max 8 osobowe w przypadku 
patroli harcerskich i wędrowniczych, oraz 10 osobowe w przypadku patroli zuchowych. 
Z patrolem przyjeżdża pełnoletni opiekun, który bierze udział w rajdzie na prawach 
uczestnika.  

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 24 kwietnia 2019 na adres mailowy 
katarzyna.zajkowska@zhp.net.pl  Przyjęcie patrolu zostanie potwierdzone mailowo.  
Wpisowe wynosi 8 zł od osoby płatne do dnia 25 kwietnia 2019 na konto Hufca Ziemi 
Będzińskiej z dopiskiem – Rajd Wspaniałe Stulecie – nazwa patrolu, numer drużyny. 

3. Ubiór i ekwipunek 
- Patrole rajdowe muszą posiadać ekwipunek osobisty i patrolu, umożliwiający pieszą 
wędrówkę w zmiennych warunkach atmosferycznych. 
- Patrol musi posiadać kompletną apteczkę, 
- Uczestnicy muszą posiadać kompletny mundur harcerski. 
- Wszelkie informacje dotyczące ekwipunku na trasie rajdu zostaną przesłane po 
zgłoszeniu się patrolu. 

4. Uprawnienia uczestników 
W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje prawo do: 
- Posiadania własnego poczucia humoru 
- Radosnego uśmiechu we wszystkich okolicznościach 
- Zaskarbiania sobie łask organizatorów rajdu ☺  
- Wywiezienia bez dodatkowej opłaty miłych wspomnień z rajdu  
Patrole rajdowe otrzymują: 
- okolicznościowy dyplom 
- nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca  
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5. Odpowiedzialność i ubezpieczenie. 
Patrole ubezpieczają się we własnym zakresie. Za właściwy dobór uczestników 
odpowiada instruktor. Za szkody wyrządzone w czasie rajdu odpowiedzialność 
ponoszą patrole rajdowe. 

6. Dyskwalifikacja. 
Dyskwalifikacja uczestnika lub patrolu może nastąpić w wypadku nieprzestrzegania: 
Prawa Harcerskiego, przepisów ochrony przyrody i bezpieczeństwa. Dyskwalifikacja 
jest równorzędna z wykluczeniem z Rajdu i utratą praw do wszelkich świadczeń. 

7. Współzawodnictwo patroli. 
Na trasach Rajdu będzie prowadzone współzawodnictwo patroli. Patrole będą 
oceniane przez Komendę Trasy.  
Oceniane będzie: 
- udział w programie trasy 
- zdyscyplinowanie patrolu 
- regulaminowe umundurowanie i ekwipunek patrolu 
- przejście trasy zgodnie z regulaminem 
- wypełnienie wszystkich zadań na trasie rajdu  
 
Organizator Rajdu zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w regulaminie.  
 
 
Dokładne miejsce rozpoczęcia Rajdu zostanie przesłane patrolom dwa dni przed 
Rajdem. 
 
 
 

 
Phm. Katarzyna Zajkowska HO 


