
 

 

 

 

  

 

 

Organizatorzy:     Partnerzy: 

- Komenda Hufca ZHP Szczecinek   - Urząd Miasta i Gminy 

- 33 WDH „Leśna Brać”     w Połczynie-Zdroju 

 

Termin: 28.02-01.03.2020 r. 

 
 



 

 

REGULAMIN RAJDU: 
 

1. ORGANIZATOR: 

 Komenda Hufca ZHP Szczecinek  

 33 WDH ,,Leśna Brać’’ 
 

2. PARTNERZY:  
Urząd Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój 

 
3. TERMIN: 28.02-01.03.2020 r. 
 
4. BAZA RAJDU:  

Szkoła Podstawowa nr 2 w Połczynie-Zdroju, ul. Mieszka I-go 19 
 

5. CELE RAJDU:   
- doskonalenie technik harcerskich;  

      - integracja środowisk harcerskich;  
    - zapoznanie i propagowanie idei scoutingu wg Roberta Baden-Powell'a. 

 
6. KOMENDA RAJDU:  

Komendant:  Magdalena Szczepek 
Oboźny:   Grzegorz Badowski 
Kwatermistrz:  Maria Lubasińska 

 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 

Przesłanie do 11.02.2020r:  

 imiennej listy uczestników na adres email: magdalenaszczepek@zhp.net.pl 

 wpłata wpisowego w wysokości 20 zł/1 os. na konto Hufca Szczecinek:  
nr 79 8935 0009 1300 0550 2000 0010 tytułem: „Składka zadaniowa Rajd 
Braciak 2020 – nazwa patrolu”  

 patrole spoza Hufca Szczecinek, obowiązkowo przedstawiają zgodę 
Komendanta swojego Hufca na udział w rajdzie wraz z potwierdzoną listą 
opłaconych składek; 

 opiekun musi posiadać stopień instruktorski albo uprawnienia opiekuna; 

 osoby niezrzeszone w ZHP muszą posiadać własne ubezpieczenie NNW. 
 

 



 

 

8. PLAN RAJDU: 
Piątek  28.02.2020 r.: 

16:00-18:45  Zakwaterowanie w bazie rajdu  
19:00-19:30  Apel inauguracyjny  
19:35-19:50  Odprawa drużynowych  
20:00-23:00  Wyjście na grę miejską z ogniskiem  
24:00-8:00  Cisza nocna 

 
Sobota 29.02.2020: 

8:00-9:00  Pobudka oraz śniadanie  
9:00-15:00   Trasa główna  
14:00-14:30  Obiad  
14:30-19:00  Zajęcia programowe  
19:00-20:00  Kolacja  
20:00-22:00  Świeczkowisko  

 
Niedziela 01.02.2020: 

  8:00-10:00    Toaleta poranna, śniadanie  
10:00-11:00  Apel końcowy  
11:00-12:00  Sprzątanie szkoły  
12:00 – wykwaterowanie patroli, oddanie budynku.  

 
Do godziny 9:59min i 59sek szkoła ma błyszczeć, plecaki spakowane, brzuszki 
napchane, drużyny ustawione do apelu, miny uśmiechnięte, zaś zapach z ust 
nienaganny. 
Do godziny 12:01 szczęśliwie opuszczamy bazę, a w razie potrzeby proszę o kontakt  
z naszym wyrozumiałym kwatermistrzem! 

 
9. KONTAKT: 
Komendant rajdu: HO Magdalena Szczepek  
e-mail: magdalenaszczepek@zhp.net.pl  
tel.: 667 625 333 dh. Maria Lubasińska 
 
10.  ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:  

Plakietki i pocztówki pamiątkowe  
Nagrody i dyplomy  
Wrzątek oraz ciepła herbata na trasie  
Gorący posiłek w sobotę po trasie głównej 
Kiełbaski na ognisko w piątek  
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Atrakcyjny i wymagający program rajdu oraz niespodzianki. 
 
11.  ZADANIA PRZEDRAJDOWE: 

a) przygotujcie herb swojej drużyny i opowiedzcie nam jego historię; 
b) przygotujcie komiks o tematyce DMB na planszach A4 w dowolnej technice; 
c) przygotujcie kostium księżniczki, rycerza i konia. 
 

12. ZALECANE WYPOSAŻENIE DRUŻYN: 

 Buty na zmianę (do chodzenia po szkole); 

 Kamizelka odblaskowa oraz podręczna apteczka (elementy odblaskowe  
u każdej osoby w patrolu); 

 Latarki, kompas, termosy; 

 Stosowna odzież na trasę ok. 12 km; 

 Minimum jeden na patrol telefon z GPS, dostępem do Internetu i aplikacją 
C:GEO lub podobny i założenie konta na opencaching.pl 

 
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Rajd odbędzie się bez względu na pogodę;  

 Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie regulaminu oraz prawa 
harcerskiego; 

 Za szkody wyrządzone przez członków patrolu odpowiada jego opiekun; 

 Patrol minimum 5 os. + 1 opiekun; 

 Ilość miejsc ograniczona – 100 uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń  
z opłaconymi wpisowymi); 

 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym 
regulaminie. 

 
 

 
 
 

Czekamy na Was! Czuj! Czuwaj! 

 
 


