
„W PRZYJAŹNI SIŁA…” - DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ 2021  
Regulamin 

1. Organizatorem Dnia Myśli Braterskiej jest Hufiec Ziemi Będzińskiej – Namiestnictwo 

Zuchowe wraz z kadrą 6GZ.   

2. Rajd odbędzie się 27 lutego na terenie Parku Rozkówka.   

3. Trasa rajdu ma charakter gry terenowej z wykorzystaniem kodów QR na terenie Parku 

Rozkówka. Trasa jest dla zuchów. Planowany czas przejścia trasy przez wszystkie patrole: 

14:30 - 17:00. Długość trasy wynosi 3 km.    

4. Na czas przejścia trasy zuchy i ich opiekunowie sami zapewniają sobie napoje i przekąski.   

5. Uczestnikami rajdu mogą być zuchy z Hufca Ziemi Będzińskiej    

6. Zgłoszenia patroli na rajd, z podaniem ilości uczestników (max. 5 osób + opiekun) należy 

przesłać do 21 lutego 2021 do godziny 23:45 w interaktywnym formularzu   

 
https://zgloszenia24.pl/f/formularz-zgloszeniowy-na-wydarzenie-w-przyjazni-sila 

 

7. Każdy patrol, wybiera spośród swoich członków patrolowego.    

8. Każdy patrol musi mieć pełnoletniego opiekuna.   

9. Opiekun jest zobowiązany do zabezpieczenia łączności organizatorów z patrolem.   

10. W momencie startu, każdy patrol otrzymuję Kartę Patrolu.   

11. Kolejność startu wyznaczona będzie przez Organizatora.   

12. Przed wyruszeniem należy się odmeldować.   

13. Patrol ma być wyposażony w pisaki, kredki oraz długopisy i co najmniej jeden naładowany 

telefon z dostępem do internetu.   

14. 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.   

15. Wszyscy uczestnicy rajdu muszą posiadać maseczki lub przyłbice osłaniające usta i nos 

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną.    

16. Po przybyciu na metę w Parku Rozkówka, patrolowy melduje ukończenie rajdu i oddaje 

Kartę Patrolu organizatorom.    

17. Ogłoszenie wyników odbędzie się od razu po ukończeniu trasy przez patrol.    

18. Organizator zastrzega możliwość odwołania rajdu w związku z zaistniałą sytuacją 

epidemiczną.    

PLANOWANY PRZBIEG RAJDU    

Od 14:30 - zbiórka na Starcie w Parku Rozkówka.  Start pierwszego patrolu. 

14:45 – 17:00 – przejście trasy  

17:00 – 18:00 – ognisko harcerskie    

18:00 - zakończenie.    


