REGULAMIN
RAJDU JUBILEUSZOWEGO Z OKAZJI
85-LECIA HUFCA ZHP POZNAŃ-REJON
16 CZERWCA 2018 R.
1. Organizator:
Komenda Hufca ZHP Poznań Rejon, Zespół Programowy Hufca Poznań – Rejon.
2. Termin Rajdu:
Sobota 16 czerwca 2018 r.
3. Miejsce Rajdu:
Rajd

odbędzie

się

na

terenie

Poznania,

po

zgłoszeniu

organizator

przekaże

informację o miejscu rozpoczęcia Rajdu. Zakończenie Rajdu nastąpi na polanie w
Lasku Marcelińskim.
4. Cele:


integracja środowisk harcerskich Hufca,



obchody jubileuszu 85 lecia Hufca Poznań Rejon,



spotkanie pokoleń przy wspólnym ognisku harcerskim,

5. Uczestnicy:
W Rajdzie mogą wziąć udział zuchy, harcerze, harcerze starsi oraz wędrownicy i
instruktorzy

czynnie

działający

w

Hufcu

Poznań-

Rejon.

W

rajdzie

mogą

uczestniczyć również byli członkowie naszego Hufca.
6. Zasady uczestnictwa:
W Rajdzie wezmą udział patrole reprezentujące gromady i drużyny działające w
ramach Hufca Poznań-Rejon. Trasy Rajdu będą podzielone na trzy poziomy: ZUCHOWY
(Z),

HARCERSKI

(H)

oraz

STARSZOHARCERSKO-WĘDROWNICZY-INSTRUKTORSKI

(HSWI).

Patrole powinny liczyć od 4 do 12 osób oraz posiadać pełnoletniego patrolowego.
7. Zgłoszenia na Rajd:
Zgłoszenia

patroli

z

konkretną

ilością

osób

oraz

opiekunem

patrolu

należy

przesłać w formie formularza znajdującego się na stronie www.rejon.zhp.wlkp.pl
Patrol

w

uczestników

dniu
wraz

przybycia
z

na

podpisami.

Rajd

przekazuje

Lista

patrolu

organizatorom
znajduje

się

Rajdu
na

listę
stronie

internetowej

Hufca

www.rejon.zhp.wlkp.pl

Termin

zgłoszeń

na

rajd

mija

w

7

czerwca 2018 roku.
8. Program Rajdu:
Zadania podczas Rajdu związane są z obchodami 85. rocznicy powstania naszego
Hufca.

Uczestnicy

poszerzać

będą

posiadaną

już

wiedzę

i

nabywać

nowe

umiejętności (nie tylko) harcerskie.
Plan godzinowy:


9:45 Zbiórka patroli na Dworcu Głównym PKP w Poznaniu



10:00 – 15:00 Rajd na terenie miasta Poznania



15:00 – 16:00 Posiłek regeneracyjny Polana w Lasku Marcelińskim (dokładne
miejsce na mapce poniżej).



16:00 – 18:00 Ognisko pokoleń w Lasku Marcelińskim.



18:00 – 19:00 Dla chętnych zwiedzanie pamiątek, spotkanie pokoleń.



19:00 Zakończenie Rajdu

9. Zadania przedrajdowe:
Przesłanie 3 propozycji



piosenek lub pląsów na ognisko – termin realizacji

do dnia 07.06.2018 r.
Przygotowanie drobnego prezentu z okazji „urodzin Hufca” dla wylosowanego



patrolu (po otrzymaniu zgłoszenia, Zespół Programowy przekaże drogą mailową
informację

o

tym,

jaki

patrol

wylosowaliście),

przekazanie

go

podczas

Ogniska Pokoleń.
10.

Opłata Rajdowa:

Opłata za rajd wynosi 10 zł za osob, opiekun patrolu za darmo.
Opłatę za cały patrol należy wpłacić na rachunek bankowy Hufca w terminie do
7.06.2018 r. Dane do dokonania przelewu:
Hufiec Poznań Rejon ZHP, ul. Łukaszewicza 15, 60-726 Poznań
nr konta: BZ WBK III O/Poznań, 53 1090 1359 0000 0001 1734 7880
tytułem: Składka zadaniowa Rajd 85 lecia – numer i nazwa drużyny/gromady.
Organizatorzy w ramach wniesionej opłaty zapewniają:


obiad, wodę, sok do obiadu



obsługę programową, plakietkę rajdową



upominki dla zwycięzców



mnóstwo dobrej zabawy i wspomnień

11.

Komenda Rajdu:

Komendant Rajdu: phm. Przemysław Gładysiak
Zastępca Komendanta Rajdu: pwd. Aneta Wawrzyniak
Zastępca Komendanta Rajdu ds. Programowych: phm. Joanna Ostrowska
Członkowie Komendy: phm. Przemysław Śnieciński, pwd. Weronika Rochowiak.

12.

Obowiązki Uczestników:



Przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.



Przestrzegania

wszystkich

regulaminów

obowiązujących

w

trakcie

trwania

Rajdu.


Z każdym patrolem przyjeżdża pełnoletni opiekun.



Umundurowanie – minimum chusta drużyny, zalecane kompletne umundurowanie.



Każdy patrol powinien posiadać apteczkę pierwszej pomocy.

13.


Postanowienia końcowe:
W przypadku rezygnacji z udziału w Zlocie po 7 czerwca 2018, wpisowe nie
podlega zwrotowi.



Uczestnicy

Rajdu

odpowiadają

za

szkody

wyrządzone

przez

siebie,

wobec

innych uczestników, osób trzecich.


W

razie

drastycznych

naruszeń

niniejszego

regulaminu

dopuszcza

się

możliwość usunięcia uczestników lub drużyny ze Rajdu.
14.

Dodatkowe informacje:

Kwestie

nieuregulowane

niniejszym

regulaminem

podlegają

rozstrzygnięciom

Organizatora.
Mapka miejsca zakończenia Rajdu – Polana w Lasku Marcelińskim. Dojście będzie
oznakowane od strony ulicy Ptasiej.

Zatwierdzono do realizacji
Hufiec ZHP Poznań – Rejon , 8.05.2018 r.

