REGULAMIN 58. RAJDU OLSZYNKA GROCHOWSKA

INFORMACJE WSTĘPNE
1. Organizatorem rajdu jest Hufiec Warszawa Praga-Południe, Szczep 32 WDHiGZ
im. Stanisława Sieradzkiego ,,Śwista”
2. Rajd odbędzie się w dniach 10-12.03.17r. na terenie Warszawy
3. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
4. Celem rajdu jest przekazanie i pogłębienie wiedzy na temat powstania
listopadowego i historii Hufca Warszawa Praga-Południe
5. Rajd składa się z 5 fabularyzowanych tras o różnym poziomie trudności.

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. W rajdzie mogą brać udział gromady zuchowe, drużyny harcerskie, instruktorzy,
seniorzy z organizacji harcerskich, patrole z innych organizacji młodzieżowych,
szkół oraz osoby niezrzeszone i rodziny.
2. Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest zgłoszenie patrolu do 24 lutego 2017
r. przez formularz zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/forms/d/1eEW79SZHkDdCbruE02SbCc2dlOiLJ77RPzJ
Sm3VMD8o/edit

3. Na cel organizacji rajdu od uczestników pobierana jest dodatkowa składka
członkowska zadaniowa (kwota w zależności od trasy). Pieniądze należy wpłacać
do dnia 3.03. 2017 r. na konto projektów specjalnych:
Pekao SA 84 1240 1095 1111 0010 3803 5352
Chorągiew Stołeczna ZHP, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa
tytułem: DSCZ 1/02/17, nazwa drużyny imię nazwisko opiekuna.
Potwierdzenie przelewu należy wysłać na adres karolina.kubicka@pragapoludnie.zhp.pl
4. Potwierdzenie przyjęcia patrolu na określoną trasę zostanie przesłane na podany
przez zgłaszających adres e-mail do 3.03.2017r., po zgłoszeniu patrolu przez
formularz oraz przesłaniu potwierdzenia przelewu.
5. Każdy uczestnik rajdu – członek ZHP – musi być wpisany do Ewidencji ZHP.

6. Każdy patrol posiada pełnoletniego opiekuna, który odpowiada za zdrowie i życie
uczestników, a także za wpisania członków ZHP do Ewidencji ZHP (złoży pisemne
zobowiązanie na starcie rajdu).

PROGRAM RAJDU
1. Start trasy harcerskiej i starszo harcerskiej – piątek
2. Msza święta w kościele NSM przy placu Szembeka – sobota godz. 9.00
3. Apel rajdu na placu Szembeka – sobota godz. 10.00
4.

5.

Zróżnicowane pod względem trudności i fabuły trasy rajdu:
a. TZ - Trasa zuchowa
b. TH - Trasa harcerska
c. TS - Trasa starszoharcerska
d. TW - Podchorążówka (dla wędrowników i kadry)
e. TT - Trasa turystyczno-krajoznawcza
Indywidualne zakończenie tras, podsumowanie rywalizacji, rozdanie nagród.

TRASA ZUCHOWA
11 marca 2017 r.
Uczestnikami są zuchy - dzieci w wieku 6-10 lat (klasy „0" – III szkoły podstawowej)
Patrole: maks. 15-osobowe + opiekun
Koszt: 20zł (kadra: 10zł)
Wyposażenie patrolu:
-znak gromady
-wyposażona apteczka
-zgody rodziców na udział w rajdzie
-termos z herbatą
-drugie śniadanie
Początek trasy: 10:30, pl. Szembeka, po apelu
Zakończenie trasy: 16:00, Pomnik Bitwy pod Olszynką Grochowską
Komendant trasy: pwd. Julita Przesmycka (julita.przesmycka@32.waw.pl)

TRASA HARCERSKA
10-11.03.2017
Uczestnikami są harcerze –dzieci w wieku 11-13 lat (klasy IV-VI szkoły podstawowej)
Patrole: maks. 15-osobowe + opiekun
Koszt: 20zł (kadra: 10zł)
Wyposażenie patrolu:
-proporzec drużyny/zastępu
-wyposażona apteczka
-zgody rodziców na udział w rajdzie
-bilety dobowy ZTM
-termosy z ciepłą herbatą
-prowiant na kolację i śniadanie
-ekwipunek rajdowo-noclegowy, śpiwór, karimata
-telefon z Internetem i czytnikiem QR
-BUTY NA ZMIANĘ!!!
Początek trasy: 10.03, godz. 19:00, SP nr 163 im. Batalionu Zośka, ul. Osiecka 28/32
Warszawa
Koniec trasy: 11.03, godz. 16:00, pomnik Bitwy pod Olszynką Grochowską
Komendant trasy: Adam Skorupski (adam.skorupski@32.waw.pl)

TRASA STARSZOHARCERSKA
10-11.03.2017
Uczestnikami są harcerze starsi –młodzież w wieku 13-16 lat (uczniowie gimnazjum)
Patrole: maks. 9-osobowe + opiekun
Koszt: 20zł (kadra: 10zł)
Wyposażenie patrolu:
-proporzec drużyny/zastępu
-wyposażona apteczka
-zgody rodziców na udział w rajdzie
-termosy z ciepłą herbatą
-prowiant na kolację i śniadanie
-ekwipunek rajdowo-noclegowy, śpiwór, karimata
-bilet dobowy ZTM
-BUTY NA ZMIANĘ!!!
Początek trasy: 10.03, godz. 19:00, szkoła na Grochowie (podana po zgłoszeniu
patrolu)
Koniec trasy: 11.03, godz. 15:00, Ratusz Arsenał
Komendant trasy: Weronika Janik (weronika.janik@32.waw.pl)

TRASA WĘDROWNICZA
11-12.03.2017
Uczestnikami są wędrownicy (rocznikowo 16 lat) oraz kadra
Patrole: 2-5osobowe
Koszt: 5zł
Wyposażenie patrolu, godzina startowa i miejsce zakończenia zostaną podane po
zgłoszeniu.
Komendant trasy: pwd. Agata Plewa (agata.plewa@32.waw.pl)

TRASA TURYSTYCZNA
10.03.2017
Uczestnikami jest młodzież niezrzeszona, instruktorzy i seniorzy, rodziny, grupy
znajomych.
Patrole: 2-7-osobowe, w tym pełnoletni opiekun.
Koszt: 0 zł
Trasa polega na odnalezieniu miejsc związanych z powstaniem listopadowym.
Warunkiem zaliczenia trasy jest odnalezienie wymaganej liczby punktów, przy czym
kolejność odnajdywania jest dowolna. Dodatkowo uczestnicy trasy odpowiadają na
pytania kwizu historycznego oraz rozwiązują krzyżówkę tematyczną.
Początek trasy: 10:30, pl. Szembeka, po apelu
Zakończenie trasy: godz. 15.00, pomnik Bitwy pod Olszynką Grochowską
Komendant trasy: hm. Jacek Czajka (jacek.czajka@pragapoludnie.zhp.pl)

DYSKWALIFIKACJA
1. Dyskwalifikacja uczestnika lub patrolu może nastąpić w przypadku nieprzestrzegania
Prawa Harcerskiego, przepisów ruchu drogowego, przepisów ochrony przyrody.
2. Dyskwalifikacja jest równorzędna z wykluczeniem z rajdu i utratą praw do wszelkich
świadczeń.

UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW
Patrole rajdowe otrzymują:
- Dyplom uczestnictwa w rajdzie
- Plakietkę okolicznościową dla każdego uczestnika
- Komplet materiałów programowych, niezbędnych na trasie
- Ciepły posiłek w sobotę
- Nocleg w warunkach polowych - trasy TH, TS
-Nagrody rzeczowe (najlepsze patrole)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
2. Treść i zakres regulaminu może zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia.

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI
Komendantka rajdu: phm. Kinga Żelechowska – kinga.zelechowska@32.waw.pl
Komendantka trasy zuchowej: pwd. Julita Przesmycka – julita.przesmycka@32.waw.pl
Komendant trasy harcerskiej: Adam Skorupski – adam.skorupski@32.waw.pl
Komendantka trasy starszoharcerskiej: Weronika Janik – weronika.janik@32.waw.pl
Komenantka trasy wędrowniczej: pwd. Agata Plewa – agata.plewa@32.waw.pl
Komendant trasy turystycznej: hm. Jacek Czajka – jacek.czajka@pragapoludnie.zhp.pl
Kwatermistrz rajdu: pwd. Karolina Kucharska – karolina.kucharska@32.waw.pl
Instruktor ds. promocji: Daria Strumiłło – daria.strumillo@32.waw.pl
Instruktor ds. administracji: pwd. Karolina Kubicka – karolina.kubicka@pragapoludnie.zhp.pl

