
 
 

 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Hufiec im. Stanisława Staszica 

w Starachowicach 

 
 

 

 

REGULAMIN 

53 OGÓLNOPOLSKIEGO HARCERSKIEGO 

RAJDU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 

2 – 5.06.2011 r. 

 

„Wszystkie drogi prowadza dziś do Ciekot” 
 

 

 

 
 

 

 

Druhny i Druhowie ! 
 

 

Kraina Gór Świętokrzyskich to zabytki pozostałe po bogatej historii tej ziemi: 

 

„Narodowe Sanktuarium” na Świętym Krzyżu do którego pielgrzymował król Władysław Jagiełło przed 

bitwa pod Grunwaldem i gdzie spoczywają prochy jednego z największych wodzów Rzeczypospolitej 

księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. 

Uroczysko Wykus z „Partyzancką Drogą Krzyżową” poświecona tym, dzięki którym możemy dziś 

wędrować szlakami tej uroczej krainy. 

Opactwo Cystersów w Wąchocku zabytek klasy „0”. 

Oblęgorek z którego razem z Henrykiem Sienkiewiczem wyruszamy na wyprawy wojenne z „małym 

rycerzem”. 

Prehistoryczny gad tetrapodem zwany mówiący o tym jak dawno narodziło się tu życie. 

Łysa Góra z czarownicami i czartami pełna tajemnic i latających mioteł. 

I wreszcie Radostowa - Góra Domowa Stefana Żeromskiego, który ukochał tą ziemię ponad wszystko.  

 

Wróćmy razem z nim do krainy lat dziecinnych, Radostowej, Łysicy bo wszystkie drogi prowadza nas 

dziś do Ciekot. 

 

 

Ta piękna kraina – serdeczna, życzliwa, gościnna, godna swych ojców ... zaprasza na 53  Harcerski 

Rajd Świętokrzyski.  

 



 

Założenia organizacyjne: 
 

1. Organizator 

Organizatorem Rajdu jest Hufiec im. Stanisława Staszica w Starachowicach. 

 

2. Termin Rajdu 
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w dniach 2-5.06.2011r. 

 

3. Cele Rajdu: 

 propagowanie kwalifikowanej turystyki pieszej 

 uczczenie patrona Chorągwi Kieleckiej - Stefana Żeromskiego. 

 

4. Komenda Rajdu 

phm Agnieszka Czaja – Szewera  - komendantka 

phm Ilona Traczyk   - z-ca komendantki 

phm Maryla Ćwik    - sekretarz 

pwd Tomasz Ślaski   - kwatermistrz 

    

5. Zlot Rajdu  

 

Zlot Rajdu odbędzie się w dniu 5 czerwca 2011 roku w Ciekotach o godz. 11.00 

Festiwal piosenki rajdowej oraz zajęcia  dla tras odbędą się w dniu 4 czerwca w godz. 16-21 

na terenie miasteczka zlotowego w Ciekotach (Żeromszczyzna) 
      

Założenia regulaminowe: 
 

1. Uczestnictwo i zgłoszenia 

 

W Rajdzie mogą brać udział wyłącznie patrole reprezentujące jednostki harcerskie. Zgłoszenia 

przyjmowane są według załączonego wzoru i potwierdzone przez jednostkę nadrzędna patrolu.  

Z patrolem przyjeżdża pełnoletni instruktor-opiekun, który bierze udział w rajdzie na prawach 

uczestnika. Instruktor-opiekun patrolu 10  osobowego (uczestnicy) jest zwolniony z opłaty 

wpisowego. 

 

Patrol, który jako pierwszy dokona wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem  

i wpisowym otrzyma nagrodę niespodziankę. 

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: ZHP Komenda Hufca ul. Harcerska 4,   

27-200 Starachowice tel./fax (041)274-75-23 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

starachowice@starachowice.zhp.pl  (w przypadku wersji elektronicznej lub fax. oryginał 

zgłoszenia do wglądu na starcie trasy). 

 

2. Wpisowe do dnia 23.05.2011r. 

Trasa I ,II,(biwakowa, sprzęt noszony)                -  25 zł 

Trasa  III ( zuchowa), IV,V, VII (zagospodarowana)      – 35 zł 

Trasa VI seniorów                                                  - 15 zł 

 

Wpłaty po tym terminie i na starcie trasy odpowiednio droższe o 5 zł od osoby. 

 

Termin zgłoszeń upływa w dniu 23.05.2011r. 

Należność należy wpłacać na konto: 

 ING Bank Śląski S.A O/Starachowice 

61 1050 1432 1000 0005 0015 5130  Komenda Hufca ZHP Starachowice. 

mailto:starachowice@starachowice.zhp.pl


 

Po otrzymaniu zgłoszenia i wpłaty zgłaszająca jednostka harcerska otrzymuje potwierdzenie przyjęcia 

na Rajd oraz numer patrolu rajdowego na przydzieloną trasę pocztą elektroniczną lub sms dlatego 

obowiązkowe jest podanie w zgłoszeniu adresu poczty elektronicznej lub tel. kom. 

ZHP Starachowice wystawia faktury tylko na osoby lub jednostki , które dokonały wpłaty  

w ciągu 7 dni od daty dokonania przelewu. O potrzebie wystawienia faktury należy poinformować 

wypełniając odpowiednie pole w zgłoszeniu. 

 

Nie zgłoszenie się uczestnika lub całego patrolu, bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia 

organizatora, powoduje utratę wpisowego.  

Termin powiadomienia upływa 7 dni przed datą rozpoczęcia Rajdu. 

Komenda Rajdu zastrzega sobie, w przypadku nadmiaru zgłoszeń na daną trasę, prawo skierowania 

patrolu na trasę zastępczą. 

      

3. Zadania przedrajdowe 

 

 Każdy patrol przywozi na start trasy w wykonanym przez siebie opakowaniu wielokrotność  

            53 cukierków. Komenda Rajdu przygotuje paczkę od uczestników , która zostanie wręczona   

            wybranemu domowi małego dziecka na terenie woj. świętokrzyskiego. 

 Każdy patrol przygotuje własną piosenkę o Rajdzie Świętokrzyskim . Na zlocie 4 czerwca 

odbędzie się festiwal na najlepszą (najciekawszą) piosenkę  o Rajdzie Świętokrzyskim.        

Finaliści zostaną wyłonieni w trakcie eliminacji które odbędą się na trasach . 

 O zadaniach przedrajdowych na poszczególnych trasach poinformują obsługi tras. 

 

      4.  Ubiór i ekwipunek 

 

Patrole rajdowe muszą posiadać ekwipunek osobisty i patrolu, umożliwiający kilkudniową wędrówkę 

pieszą w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz nocowanie w warunkach turystycznych. 

Patrol musi posiadać kompletną apteczkę, mapę Gór Świętokrzyskich, kompas (busole), latarki, 

kuchenkę turystyczną. 

Uczestnicy muszą posiadać kompletny mundur harcerski. 

 

Na trasach I ,II,  (biwakowe) patrole muszą posiadać sprzęt biwakowy. 

Sprzęt ten jest noszony przez uczestników Rajdu. 

Uczestnicy tras biwakowych muszą mieć ukończone 14 lat. 

Na trasach IV, V, VII uczestnicy zabierają karimaty 

 

4. Noclegi wstępne  

 

Dla chętnych patroli / zgłoszenie w karcie  patrolu/ organizatorzy zapewniają noclegi wstępne  

trasach, dla patroli, które zgłosiły zapotrzebowanie na noclegi w zgłoszeniu .Patrole na noclegi 

wstępne przyjeżdżają w przeddzień rozpoczęcia Rajdu i meldują się  w miejscu startu trasy w godz. 

18.00-22.00./ chyba ,że komenda trasy ustali inaczej/ Tam też opłacają należność za te noclegi. 

 

5.   Wyżywienie i zakwaterowanie  
 

Patrole we własnym zakresie zapewniają sobie wyżywienie. Zakwaterowanie zapewnia organizator. 

Na trasach biwakowych –pola biwakowe. Na trasach zagospodarowanych – stodoły, szkoły 

trasa  III,  VI ,  szkoła. 

 

6.   Uprawnienia uczestników 

 

W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje prawo do: 

 Posiadania własnego poczucia humoru 



 Radosnego uśmiechu we wszystkich okolicznościach 

 Zaskarbiania sobie łask obsługi 

 Troskliwej opieki ze strony obsługi w zamian za zaskarbione łaski 

 Noclegu w warunkach turystycznych 

 Pamiątkowego znaczka rajdowego 

 Weryfikacji punktów OTP i GOT 

 Gorącego posiłku w  dzień zlotu 

 Wywiezienia bez dodatkowej opłaty miłych wspomnień z rajdu       

      Patrole rajdowe otrzymują: 

 okolicznościowy dyplom 

 proporczyk rajdu 

 najlepsze w zaskarbianiu łask i zdobywaniu punktów patrole  

      na trasie  - puchary i nagrody rzeczowe.                                      

 

7.  Odpowiedzialność i ubezpieczenie. 
 

Patrole ubezpieczają się we własnym zakresie. Polisa ubezpieczeniowa przedstawiana na starcie rajdu   

Za właściwy dobór uczestników odpowiada instruktor-opiekun i jednostka nadrzędna patrolu, 

potwierdzająca zgłoszenie na rajd. Za szkody wyrządzone w czasie rajdu odpowiedzialność ponoszą 

patrole rajdowe. 

 

8.  Dyskwalifikacja 

 

Dyskwalifikacja uczestnika lub patrolu może nastąpić w wypadku nieprzestrzegania: Prawa 

Harcerskiego, przepisów ochrony przyrody i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dyskwalifikacja  

jest równorzędna z wykluczeniem z Rajdu i utratą praw do wszelkich świadczeń. 

 

9.  Współzawodnictwo patroli 

 

Na trasach Rajdu będzie prowadzone współzawodnictwo patroli. Patrole będą oceniane przez 

Komendę Trasy. Oceniane będzie: 

 udział w programie trasy 

 zdyscyplinowanie patrolu 

 regulaminowe umundurowanie i ekwipunek patrolu 

 przejście trasy zgodnie z regulaminem 

 udział w konkursach na trasie                                                        

 

Proponujemy zastępom prowadzenie kronik rajdowych tras, z których  utworzymy wielką kronikę 

rajdową poszerzaną co roku o kolejne wpisy. ( szczegóły na stronach internetowych rajdu i tras). 

 

Szczegółową punktację na trasach ustalają komendanci tras. Zaliczenia patroli do poszczególnych 

kategorii (I-III) dokonuje Komenda Trasy . 

     

Uwagi końcowe 

 

Komenda Hufca im. Stanisława Staszica w Starachowicach zastrzega sobie prawa do używania logo  

i nazwy Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego. Na zlocie będzie możliwość zakupienia koszulek i 

gadżetów rajdowych. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komendy Rajdu. 

 

 

Informacje o rajdzie znajdziesz także na stronie internetowej hufca 

www.starachowice.zhp.pl oraz stronach tras rajdowych. 

http://www.starachowice.zhp.pl/


 

 

 

 

TRASY  RAJDU 

 

 

Trasa I (biwakowa, czterodniowa, sprzęt noszony) wiek uczestników powyżej 14 lat 

O Puchar Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego 
 

Komendant Trasy – hm Adam Massalski 
Obsługa: Instruktorzy  Chorągwi Kieleckiej im. S. Żeromskiego 

 

4.06.2011 Rykoszyn PKP- Bławatków- g.Miedzianka- Grzaby Bolmińskie- Jedlnica-Żabieniec      

(16 km ) 

3.06.2011 Żabieniec- Chęciny (zwiedzanie zamku) - g.Zelejowa-Jaskinia”Raj”(transport)- Bukówka-

g.Otrocz-Niestachów ( 15 km) 

      4.06.2011 Niestachów- g.Sikorza- Górno- Krajno- g.Radostowa- Ciekoty ( 16 km) 

5.06.2011 Ciekoty (zlot rajdu) 

 

www.trasa1.prv.pl                                                               e-mail: trasa1@op.pl   

 

 

 

Trasa II (biwakowa, czterodniowa,  sprzęt noszony) wiek uczestników powyżej 14 lat. 

O Puchar Kuratora Oświaty w Kielcach 
 

Komendant Trasy – phm  Michał Pałczyński 
Obsługa: Instruktorzy  Chorągwi Kieleckiej im. S. Żeromskiego 

 

2.06.2011 Łagów  PKS – Złota Woda – Kiełki –Widełki – Cisów ( 17 km ) 

3.06.2011 Cisów- Niwy- Słopiec- Kranów ( 19 km ) 

      4.06.2011 Kranów- Niestachów- Brzechów- Leszczyny- Bęczków- Ciekoty ( 18 km ) 

5.06.2011 Ciekoty ( zlot ) 

 

www.trasa2.prv.pl                                                              e-mail: trasa2@op.pl                               

     

 

 

Trasa III zuchowa 

O Puchar  Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego 
 

Komendantka Trasy : phm Katarzyna Hordziejewicz 

Obsługa :  Namiestnictwo Zuchowe Hufca Kielce-Południe 

 

      3.06.2011 Masłów ( dojazd i nocleg ) 

      4.06.2011 Masłów – g.Klonowka- Mąchocice Scholasteria ( 12 km ) 

      5.06.2011 Mąchocice Scholasteria – Ciekoty zlot ( 4 km ) 

 

      

      http://trzeciatrasa.blogspot.com/                                                e-mail: k.hordziejewicz@gmail.com  

 

 

 

http://www.trasa1.prv.pl/
mailto:trasa1@op.pl
http://www.trasa2.prv.pl/
mailto:trasa2@op.pl
http://trzeciatrasa.blogspot.com/
mailto:k.hordziejewicz@gmail.com


 

Trasa IV zagospodarowana 

O Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 
 

Komendantka Trasy – HO Karolina Bilska 

Obsługa – 82 Drużyna Harcerska  „Kubuś” im .E Dymitrow-Flis „Robura” 

 

2.06.2011 Nowa Słupia- szlak czarny- g.Chełmowa- Stary Skoszyn 

3.06.2011 Stary Skoszyn- g.Szczytniak-g.Jeleniowska- Trzcianka- Św.Krzyż-Huta szklana- Kakonin  

4.06.2011 Kakonin- Łysica- Św.Katarzyna- Krajno Zagórze-  Ciekoty (zlot)- Radostowa 

5.06.2011 Radostowa –Ciekoty ( zlot ) 

 

www.82kubus.eu                                                                 e-mail: bilonka77@o2.pl  

 

     Trasa V zagospodarowana   

     O Puchar Wojewody Świętokrzyskiego 
 

Komendant Trasy – hm Tomasz Łebek 

Obsługa – 38 Starachowicka Drużyna Harcerska im. Emilii Plater 

 

2.06.2011 Łagów (Jaskinia Zbójecka)- Wał Małacentowski-Duża Skała- Huta ( 14 km ) 

3.06.2011 Huta- Podłysica- św. Katarzyna- Grabowa – Klonów- Barcza 

4.06.2011 Barcza- Brzezinki- g.Klonówka- g.Ameliówka- Ciekoty (zlot)- Wilków Stara Wieś 

5.06.2011 Wilków Stara Wieś- Ciekoty (zlot)  

               

     www.rajd.starachowice.zhp.pl                                       e-mail: tomek@starachowice.zhp.pl  

 

 

Trasa VI  seniorów 

O Puchar Starosty Starachowickiego 
 

Komendant Trasy – hm Jagoda Rozwadowska 

Obsługa: Harcerski Krąg Seniorów Łysica-Żubry” 

 

4.06.2011 Św.Katarzyna –Łysica –Św.Katarzyna ( 6 km ) 

5.06.2011 Św. Katarzyna – Ciekoty  zlot ( 6 km ) 

 

 www.starachowice.zhp.pl                                              e-mail: r.jagoda@wp.pl  

 

 

Trasa VII „Jędrusiowa” zagospodarowana  

O Puchar Prezydenta Miasta Starachowice 
 

 

Komendant Trasy – HO Mateusz Ślaski 

Obsługa – Harcerskie środowisko „Jędrusiowe” 

 

2.06.2011 Nowa Słupia- św.Krzyż- Podłysica – Kakonin ( 15 km ) 

3.06.2011 Kakonin- Św. Katarzyna- Krajno Zagórze ( 16 km ) 

4.06.2011 Krajno Zagórze- g.Wymyslona-g.Radostowa- Ciekoty ( zlot) – Brzezinki  (14 km ) 

5.06.2011 Brzezinki – Ciekoty zlot ( 3 km ) 

 

www.7trasa.jedrusie.org                                                     e-mail: 7trasa@jedrusie.org   

                                        

http://www.82kubus.eu/
mailto:bilonka77@o2.pl
http://www.rajd.starachowice.zhp.pl/
mailto:tomek@starachowice.zhp.pl
http://www.starachowice.zhp.pl/
mailto:r.jagoda@wp.pl
http://www.7trasa.jedrusie.org/
mailto:7trasa@jedrusie.org


 

 

Wzór  (Format A4) 

       Karta zgłoszenia udziału w 53 Harcerskim Rajdzie Świętokrzyskim 

1. .................................................................................................. 
( podać pełną nazwę jednostki zgłaszającej, dokładny adres) 

Obrana trasa........................   trasa zastępcza ............................... 

Nazwisko ,imię ,wiek ,stopień i adres instruktora lub opiekuna patrolu 

...........................................................................................................................     

Tel.! .................................... do celów korespondencyjnych                       

e-mail.! ................................................do celów korespondencyjnych 

 

Lista uczestników 

Lp. Imię i nazwisko Pesel Adres 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
       

2.Równocześnie wpłacamy przekazem-gotówką wpisowe za osób............... łącznie  

      z opiekunem w kwocie............................... 

      Wpłacający ............................................................(dokładny adres) 

.........................................................................................................................................       

3.Rezerwujemy noclegi wstępne, w przeddzień trasy rajdu dla osób........  

      Jednocześnie     zobowiązujemy się uiścić wpłatę gotówka za zamówiony nocleg. 

4. Prosimy o wystawienie faktury: tak/nie     

 5.Stwierdzamy, że jest nam znany regulamin 53 Harcerskiego Rajdu  

      Świętokrzyskiego i zobowiązujemy się go przestrzegać. 

 

 

.........................................                                           ....................................... 

podpis-pieczątka jednostki                                                    Czytelny podpis instruktora- 

nadrzędnej patrolu                                                                          opiekun patrolu 


