
 
 

 

REGULAMIN GRY FABULARNO-TERENOWEJ "CICHOCIEMNI" 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Organizator 

Organizatorem jest Komenda Hufca ZHP Starachowice, XI Szczep im. Bohaterów Westerplatte, 100 

Drużyna Harcerska "Wataha" im. Eugeniusza Kaszyńskiego "Nurta" oraz 2 Drużyna Harcerska im. 

Mariana Langiewicza. 

Projekt jest współfinansowany z programu Patriotyzm Jutra Muzeum Historii Polski oraz posiada 

patronat Instytutu Pamięci Narodowej.  

2. Termin i miejsce  

19-21 czerwca 2015r 
HOO Lubianka 
 
3. Komenda 

pwd. Paweł Lesiak  - komendant  
phm. Mateusz Ślaski - zastępca komendanta ds. programowych 
pwd. Adrian Gorzkowski  -  zastępca komendanta ds. organizacyjnych 
pwd. Adrian Tomanek- 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. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc patrole będą kwalifikowane 
ze względu na kolejność zgłoszeń. Wyjątkiem są drużyny, które wzięły udział w poprzedniej edycji. 



 
 

 

 

4. Zgłoszenia 
 
Formularz zgłoszenia znajduje się pod tym linkiem LINK. Wysłanie zgłoszenia jest równoważne z 
akceptacją regulaminu.  
 
Zgłoszenia  przyjmujemy do 17 czerwca.  
 
Zapewniamy posiłek i kwaterunek w warunkach polowych (namioty NS, kanadyjki, materace). Jeden 
ciepły posiłek, śniadania i kolacje, dobrze przygotowany program, pamiątkowe gadżety, atrakcyjne 
nagrody oraz dyplomy.   
Każdy patrol powinien posiadać apteczkę, latarkę, busole oraz mapę powiatu starachowickiego oraz 
ubezpieczenie. 
 
 HARMONOGRAM IMPREZY 
 

19.06 
od  16:00- kwaterunek i formalności  
19:00- kolacja 
22:00 - gra nocna  

20.06 
8:00 - śniadanie 
9:00 - 14:00 - gra fabularna cześć 1  
14:00- obiad  
15:00 -19:00 - gra fabularna cześć 2  
19:00 - kolacja 
20:00- ognisko  

21.06 
9:00-śniadanie 
11:00 - apel  
 
 
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 
  

https://gkzhp-my.sharepoint.com/personal/adrian_gorzkowski_zhp_net_pl1/_layouts/15/WopiFrame.aspx?guestaccesstoken=SdjUZ6Bo51dy%2flbSt518f%2fvRr8FkI1YkADNRNIQnO%2bQ%3d&docid=1_1b493de7d27d64bd6af744d627e358927&wdFormId=%7b409F6A7E-E52E-4FA2-AC17-E7B7212F6DF2%7d&action=formsubmit

