
 

 

REGULAMIN 

 

1. Organizatorem rajdu jest Hufiec Ziemi Będzińskiej i Stowarzyszenie Harcerskie Ziemi Będzińskiej. 

2. Rajd odbędzie się 17 października na terenie Będzin - Grodziec.  

3. Trasa rajdu ma charakter marszu na orientację – start/meta Dom Harcerza Trasy przejścia są 

różne dla zuchów i harcerzy, zgodnie z wyznaczonym na mapce szlakiem. Planowany czas 

przejścia trasy przez wszystkie patrole: 9.30 – 15.00. Długości tras wynoszą 16 – 20 km. 

4. Na trasach są wyznaczone punkty kontrolne: 

a. Trasa zuchowa ma 5 punktów kontrolnych 

b. Trasa harcerska ma 11 punktów kontrolnych 

5. Na trasie będą również punkty, gdzie będzie sprawdzana wiedza z historii harcerstwa i 

obrzędowości jak również umiejętności z zakresu pierwszej pomocy i majsterki/pionierki. 

6. Na czas przejścia trasy uczestnicy zapewniają sobie sami napoje i przekąski. 

7. Uczestnikami rajdu mogą być zuchy/harcerze zrzeszeni w hufcach z terenu Chorągwi Śląskiej. 

8. Zgłoszenia patroli na rajd, z podaniem ilości uczestników (max. 6 osób + opiekun), należy przesłać 

do 4 października b.r. do godziny 23.59 na interaktywnym formularzu  

https://zgloszenia24.pl/f/rajd-o-zloty-lisc-jesieni 

9. Patrole uiszczają przed startem opłatę za uczestnictwo w wysokości 10 zł od osoby (gorący 

posiłek, ciepła herbata). 

10. Każdy patrol wybiera spośród swoich członków patrolowego. 

11. Każdy patrol MUSI mieć pełnoletniego opiekuna/patrolowego. 

12. Patrolowy jest zobowiązany do zabezpieczenia łączności organizatorów z patrolem. 

13. W momencie startu każdy patrol otrzymuje Kartę Rajdu oraz orientacyjną mapkę trasy z 

zaznaczonymi obowiązkowymi punktami do przejścia. 

14. Przed wyruszeniem w teren należy się odmeldować. 

15. Na każdym punkcie harcerskim patrol wykonuje zadania wyznaczone przez instruktora/ów. 

Zadania są punktowane, punkty przydziela instruktor.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4E4xeJWTMc4&psig=AOvVaw0EShqoDGn5v1gjsP5Skudg&ust=1599578760970000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiOxvyvrdfrAhWD-qQKHdjRCIwQjhx6BAgAEBI
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4E4xeJWTMc4&psig=AOvVaw0EShqoDGn5v1gjsP5Skudg&ust=1599578760970000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiOxvyvrdfrAhWD-qQKHdjRCIwQjhx6BAgAEBI
https://zgloszenia24.pl/f/rajd-o-zloty-lisc-jesieni


 

 

16. Patrol ma być wyposażony w busolę lub kompas, min. 3 igły do szycia, szpulkę nici, metrówkę 2m 

lub centymetr krawiecki.  

17. Patrol ma być wyposażony w dwie kamizelki odblaskowe (dla pierwszej i ostatniej osoby idącej w 

patrolu). Uczestnicy patrolu poruszają się gęsiego. Podczas trwania rajdu należy obowiązkowo 

ściśle przestrzegać zasad poruszania się drogami i ulicami, szczególnie zadbać o bezpieczeństwo w 

trakcie przechodzenia przez przejścia dla pieszych lub poruszając się wzdłuż ulicy (bez chodnika 

dla pieszych) z ruchem pojazdów kołowych – zawsze po lewej stronie jezdni. 

18. Wszyscy uczestnicy rajdu powinni posiadać maseczki lub przyłbice osłaniające usta i nos w 

związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną. 

19. Po przybyciu do Domu Harcerza patrolowy melduje ukończenie rajdu i oddaje Kartę Rajdu 

organizatorom. 

20. Ogłoszenie wyników rajdu odbędzie się na wieczornym ognisku. 

21. Organizator zastrzega możliwość odwołania rajdu w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną. 

 

Planowany przebieg rajdu: 

1. 9.00 – zbiórka na terenie Domu Harcerza w Będzinie Grodźcu 

2. 9.15  – apel 

3. 9.30 – 15.00 – przejście trasy rajdu  

4. do 16:00 - posiłek (patrole otrzymają posiłek zaraz po zejściu z trasy) 

5. 16.00 – 17.45 - ognisko harcerskie 

6. 18.15 – zakończenie rajdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


