
REGULAMIN GRY FABULARNO-TERENOWEJ 

"CICHOCIEMNI" 

"W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii 

Panny, jako żołnierz powołany do służby specjalnej 

przysięgam, że poświęconego mi sprzętu, poczty i pieniędzy 

strzec będę nie tylko jako dobra państwowego, ale i jako środków i pieniędzy przeznaczonych dla 

odzyskania wolności Ojczyzny, a tajemnicy służby specjalnej dochowam, nawet wobec moich 

przełożonych i kolegów w konspiracji i nie zdradzę jej nikomu, aż do końca wojny. Tak mi Panie Boże 

dopomóż. " 

Tekst przysięgi Cichociemnych 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Organizator 

Organizatorem jest 2 Drużyna Harcerska im. Marian Langiewicza, XI Szczep im. Bohaterów 

Westerplatte oraz Komenda Hufca ZHP Starachowice 

2. Termin i miejsce 

21-22 czerwca 2014r 
HOO Lubianka 
Istnieje możliwość przed noclegu dnia 20 czerwca.  
 
3. Komenda 

pwd. Paweł Lesiak HO - komendant  
Dariusz  Cukierski HO - z-ca komendanta 
pwd. Adrian Gorzkowski HO - kwatermistrz  
 
USTALENIA REGULAMINOWE 

1. Kategorie  

 

Gra rozgrywa się w trzech kategoriach: 
- Cichociemni ( Harcerze Starsi/Wędrownicy) 
- Bojowe Szkoły (Harcerze) 
- Zawiszacy (Zuchy) 
 
2. Patrole  

 

W grze mogą brać udział osoby z jednostek harcerskich. Dopuszczalna liczba osób w patrolu: 4-8.  
Każdy patrol powinien posiadać pełnoletniego opiekuna.   
 
3. Odpłatności  

 



Uczestnictwo w grze jest darmowe dla członków Hufca ZHP Starachowice. Osoby z poza tego Hufca 
płacą 10zł od osoby. Wpłaty proszę kierować na konto: 
 

ING Bank Śląski S.A O/Starachowice 
61 1050 1432 1000 0005 0015 5130  Komenda Hufca ZHP Starachowice. 

 
W tytule przelewu nazwa jednostki zgłaszającej z ilością osób i dopiskiem Cichociemni 2014. 
 

4. Zgłoszenia 

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: pawel.lesiak@tlen.pl. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę 
jednostki, listę uczestników wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, pesel,  adres). Dane osobowe, 
kontaktowe i podpis opiekuna. Wzór zgłoszenia do pobrania na portalu facebook oraz stronie Hufca. 
Zgłoszenia  przyjmujemy: 

Do 11 czerwca dla patroli z Hufca ZHP Starachowice 
Od 11 do 15 czerwca dla pozostałych patroli 

Liczba miejsc ograniczona liczy się kolejność zgłoszeń ! 
 

Zapewniamy posiłek i kwaterunek w warunkach polowych (namioty NS, kanadyjki, materace). Jeden 
ciepły posiłek,  dobrze przygotowany program,  atrakcyjne nagrody oraz dyplomy.   
Każdy patrol powinien posiadać apteczkę, latarkę, busole oraz mapę powiatu starachowickiego. 
Prowiant na śniadania/kolacje oraz ubezpieczenie. 
 
 
ZADANIA DO REALIZACJI PRZED GRĄ  
 
Każdy członek patrolu powinien mieć przygotowany strój cywila z okresu okupacji 1939-1945. Dla 
osób nieobeznanych z ówczesną modą polecamy obejrzenie kilku odcinków Czasu Honoru bądź 
Stawki większej niż życie. 
Każdy patrol powinien posiadać wiedzę na temat czasów okupacji, AK, Szarych Szeregów oraz 
oczywiście o Cichociemnych.  
 
Szczegółowych informacji udzieli: 
pwd. Paweł Lesiak,  
pawel.lesiak@tlen.pl 
 
Informacje dotyczące gry można także znaleźć na portalu facebook – fb.com/gracichociemni 

  
  



Karta zgłoszeniowa  

Pełna nazwa jednostki: 
................................................................................................................................ 
Dane opiekuna (imię, nazwisko, stopień, adres): 
................................................................................................................................ 
Kategoria (zakreślić wybraną): 
    Zawiszacy  Bojowe Szkoły     Cichociemni 
Dane kontaktowe patrolu (mail/telefon): 
................................................................................................................................ 
Lista uczestników: 
 

Lp. Imię i nazwisko Adres PESEL 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

6.  
 

  

7.  
 

  

8.  
 

  

 

Stwierdzamy, że znany nam jest regulamin gry "Cichociemni" i zobowiązujemy 
się go przestrzegać. 

 
 
 
 
 
..............................................                  ................................................ 
    Podpis-pieczątka jednostki                  Czytelny podpis opiekuna 


