
Regulamin harcerskiego R@jdu z okazji DMB 

1. Regulamin obowiązuje każdego uczestnika rajdu od momentu jego 

rozpoczęcia do oficjalnego zakończenia rajdu. Organizatorem jest Hufiec 

Szczecinek ZHP, a r@jd skierowany jest do harcerzy Chorągwi 

Zachodniopomorskiej ZHP. 

2. Rajd odbędzie się 20 lutego i będzie dostępny na aplikacji GooseChase 

w godzinach od 11:00 do 15:00. Część zadań będzie dostępna w całym 

czasie gry, część w określonych godzinach, a część będzie miała określony 

czas rozwiązania. Zadania tematycznie dotyczą podstawowej wiedzy  

harcerskiej (skautingu), historii harcerstwa (skautnigu) oraz technik 

harcerskich.  

3. Każde z zadań będzie punktowane, a uczestnicy/patrole z największą 

ilości ą punktów zostaną wyróżnione/wyróżnieni i nagrodzeni. 

Organizator zapewnia dla każdego uczestnika okolicznościowy dyplom 

i upominek (uzależniony od ilości zgłoszonych). 

4. Zalecaną formą rajdu jest wyjście w teren, ale zadania można 

rozwiązywać również stacjonarnie. Organizator nie narzuca trasy, 

ani dystansu. Trasę wybiera zgłoszony uczestnik lub patrol. Prosimy 

o odpowiednie przygotowanie do wyjścia w teren i zwrócenie uwagi 

na warunki pogodowe w planowanym czasie przejścia trasy. Wyjście 

jest dodatkowo punktowane.  

5. W rajdzie można wziąć udział indywidualnie lub w patrolu (maksymalnie 

5-osobowym, łączenie z patrolowym). Zgłoszenia dokonuje indywidualnie 

uczestnik lub patrolowy droga elektroniczną za pomocą formularza  

pod linkiem - 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPf

w1H9RNzRjO4toE_GZGqWcFQHndAJZUOFU5R0dBNVhZSzlZT0VKSDBEW

UJLUURVRS4u maksymalnie do 10 lutego 2021 r. do godz. 23:59  

6. Ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia uczestnika jest otrzymanie maila 

zwrotnego od organizatora z instrukcją obsługi gry oraz hasłem 

dostępowym. Maile zwrotne będą wysyłane do 15.02.2021.  

7. Za szkody poniesione przez uczestnika odpowiedzialność materialną 

ponoszą rodzice/prawni opiekunowie uczestnika. W razie wystąpienia 

zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników oraz w przypadku 
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wystąpienia szkód materialnych uczestnicy są zobowiązani 

do natychmiastowego zgłoszenia do odpowiednich służb. 

Za bezpieczeństwo nieletnich  uczestników podczas rajdu odpowiadają 

ich rodzice/prawni opiekunowie, w związku z czym są oni zobowiązani 

do przebywania z uczestnikiem i zapewnienia bezpieczeństwa podczas 

rajdu. 

8. Uczestnik lub patrol może zrezygnować z uczestnictwa w r@jdzie, 

po wcześniejszym poinformowaniu o tym organizatora (drogą mailową 

sylwia.tillack@zhp.net.pl) . 

9. Każdy uczestnik zobowiązany jest dom przestrzegania Praw Harcerskich, 

wytycznych GIS, Ministerstwa Zdrowia oraz zasad przyjętych 

wewnętrznie w ZHP. Łamanie lub nieprzestrzeganie odpowiednio zasad, 

wytycznych i regulaminu będzie skutkować usunięciem z rajdu. 

10.  Uczestnictwo w rajdzie oznacza akceptację niniejszego regulaminu, który 

wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.  
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