REGULAMIN XXVIII HARCERSKIEGO RAJDU
„SZLAKAMI JĘDRUSIÓW”
22-24 Listopada 2013 r.
...Więc wzięli broń do swych rąk choć życia jeszcze nie znali „Junak”
i „Kokoszka” taki pseudonim dostali ...

Motyw Rajdu "Partyzantka rok 1941"
Druhny i Druhowie!

Już po raz 28-my XI Szczep im. Bohaterów Westerplatte zaprasza na
szlaki naszego rajdu…
Przez te prawie 30 lat staraliśmy się przybliżyć Wam historię i dzieje
współczesne partyzantów od „Jędrusia”. Razem z nami tą historię
przypominają Wam żyjący bohaterowie tamtych lat. Przemierzają szlaki
naszej pięknej świętokrzyskiej ziemi razem z nami, ucząc patriotyzmu
i miłości do Ojczyzny.
Co roku siadamy przy naszym harcerskim ognisku, próbujemy
wspaniałą harcerską grochówkę, wspominamy i opowiadamy o tym co
wydarzyło się w naszych harcerskich środowiskach w ciągu ostatniego roku
pracy. Rajd to szczególny, bo po wielu latach organizuje go znów XI Szczep
im. Bohaterów Westerplatte. Zaśpiewajcie razem z nami:
...”Z Jędrusiami są harcerze znów przy sobie blisko,
zaraz wszyscy usiądziemy zacznie się ognisko...

Założenia organizacyjne
1. Organizator
Organizatorem Rajdu jest XI Szczep im. Bohaterów Westerplatte oraz
Komenda Hufca ZHP Starachowice
2. Termin Rajdu
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w dniach 22-24.11.2013 r.
Trasa 1 (Wiek 15+, HS-wo-Wędrownicza) Start godz. 9-11:
22.11.2013 r. Radkowice k/Starachowic-Starachowice
23.11.2013 r. Starachowice –Tychów (Apel pod Mogiłą) - Starachowice
24.11.2013r. 10:00 Apel Kończący Rajd
Trasa 2 ( Do lat 14, Harcerska) Start godz. 9-11
22.11.2013r. Starachowice (Gra Miejska)
23.11.2013r. Starachowice-Tychów (Apel pod Mogiłą) - Starachowice
24.11.2013r. 10:00 Apel Kończący Rajd

Trasa 3 (Zuchowa) Wyjazd o godz 9:00 z pod budynku Hufca ZHP
Starachowice
23.11.2013r. Starachowice (Wyjazd z pod budynku hufca)-Tychów(Zajęcia
programowe, Apel pod Mogiłą)-Starachowice
24.11.2013r. 10:00 Apel Kończący Rajd
3. Zlot Rajdu
Spotykamy się w lesie tychowskim przy mogile „Junaka” i „Kokoszki”
/miejsce bitwy/ w dniu 23 listopada 2013 roku o godz. 12-tej
4. Komenda Rajdu
Komendant Rajdu - pwd. Mateusz Ślaski 600-260-634
Komendant Trasy 1 - Dariusz Cukierski HO
Komendant Trasy 2 - pwd. Paweł Lesiak
Komendant Trasy 3 - pwd. Dorota Słomińska
Kwatermistrz Rajdu - pwd. Tomasz Ślaski 668-159-430 , pwd. Tomasz
Słomiński 606-987-246
Oboźny Rajdu - ks.phm. Jarosław Kuśmierczyk
5. Cele Rajdu
Uczczenie pamięci wspaniałych przyjaciół z Oddziału Partyzanckiego
„Jędrusie” i 69 rocznicy bitwy pod Tychowem oraz integracja środowisk
harcerskich i ruchu „Jędrusiowego”
6. Obsługa informatyczna i filmowa rajdu
HARCERSKIE KRONIKI FILMOWE
phm. Dariusz Kanclerz
Ustalenia regulaminowe
W rajdzie biorą udział patrole jednostek harcerskich oraz grupy szkolne.
Z każdym patrolem przyjeżdża pełnoletni opiekun /patrole liczące powyżej
10 osób opiekun nie płaci/. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia
11.11.2013r. w Komendzie Hufca ZHP Starachowice ul. Harcerska 4,
telefonicznie /41/2747523, u Komendy Rajdu
lub e-mail: matys15gdh@interia.pl
Wpisowe na rajd wynosi :
Trasa 1 i 2 / 22-24 .09.2013/ – 20 złotych
Trasa 3 / 23-24.11.2013/ 10 złotych
Trasa Zlotowa(jedno dniowa) - Starachowice-Apel pod Mogiłą-Starachowice
5 złotych. Wyjazd o godz 11:15 / hufiec/
Zapewniamy znakomita zabawę, ciekawy program rajdu, noclegi
w ogrzewanym budynku , dyplom, okolicznościowy znaczek oraz gorący
posiłek (piątek, sobota) herbatę
i wrzątek, atrakcyjne nagrody dla najlepszych.
Patrole rajdowe powinny posiadać karimaty, apteczkę, latarki, busolę,
mapę Gór Świętokrzyskich, śpiwory, kapcie na zmianę !!!, prowiant na
śniadania i kolacje, ubezpieczenie.

Istnieje możliwość przednoclegu dn. 21.11.2013 r. Koszt 2zł/os.
Zadanie przedrajdowe
Wykonać znaczek na 29 Rajd "Szlakami Jędrusiów"
Zbiórka Zabawek dla dzieci z domu dziecka
Konkursy na trasie:
Konkurs za najlepsze przebrania z motywu rajdowego
Konkurs za największą wiedzę Jędrusiową
Zgłoszenie
Karta zgłoszenia powinna zawierać nazwę jednostki zgłaszającej listę
uczestników z adresem i rokiem urodzenia i podpisem opiekuna
Dyskwalifikacji nie przewidujemy chyba, że nie będziecie przestrzegać
Prawa Harcerskiego i Regulaminu Rajdu.
Szczegółowych informacji udzieli Komenda Rajdu telefonicznie lub
e-mailem.
Informacje dotyczące rajdu można także znaleźć na naszej stronie
internetowej www.starachowice.zhp.pl ,
www.jedrusiowy.starachowice.zhp.pl i na facebooku

CZUWAJ !!!!
Do zobaczenia na trasie
Komenda Rajdu

Karta zgłoszenia Patrolu Rajdowego na
XXVIII Rajd „Szlakami Jędrusiów”
---------------------------------------------------------------------------------Jednostka
Organizacyjna
Opiekun
TRASA
Uczestnicy
Lp.

Imię i Nazwisko

Telefon kontaktowy
jednostki
Adres e-mail jednostki

PESEL

Adres
zamieszkania

Tel.
Kontaktowy

______________________
___________________

Oświadczamy, że jest nam znany regulamin XXVIII Rajdu „Szlakami
Jędrusiów” i zobowiązujemy się go przestrzegać.
podpis-pieczątka
jednostki
nadrzędnej

opiekun patrolu

