
 

 

            

 

REGULAMIN GRY FABULARNO-TERENOWEJ "CICHOCIEMNI" 2016 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Organizator 

Organizatorem jest Komenda Hufca ZHP Starachowice, XI Szczep im. Bohaterów Westerplatte, 101 

Drużyna Harcerska "Lupus" oraz 102 Drużyna Wędrownicza. 

Projekt jest współfinansowany z programu Patriotyzm Jutra Muzeum Historii Polski.  

2. Termin i miejsce  

17-19 czerwca 2016r 
HOO Lubianka 
 
3. Komenda 

pwd. Paweł Lesiak  - komendant  
phm. Mateusz Ślaski - zastępca komendanta ds. organizacyjnych 
pwd. Adrian Gorzkowski  -  kwatermistrz 
 
USTALENIA REGULAMINOWE 

1. Kategorie  
 
Gra rozgrywa się w trzech kategoriach: 
- Grupy Szturmowe ( 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. Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia z Hufca ZHP Starachowice. 
 

 
 



 

 

            

 
4. Zgłoszenia 
 
Formularz zgłoszenia znajduje się w załączniku do regulaminu. Wysłanie zgłoszenia jest równoważne 
z akceptacją regulaminu.  
 
Zgłoszenia  przyjmujemy do 12 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 
 

17.06 
 

14:00  - kwaterunek i formalności   
16:00 - LARGO HOUSE  
19:00- kolacja 
22:00 - ZRZUT  

18.06 
8:00 - śniadanie 
9:00 - 14:00 -  AKCJA "PIORUN"   
14:00- obiad  
15:00 -19:00 - AKCJA "PIORUN"   ciąg dalszy 
19:00 - kolacja 
20:30- ognisko  

19.06 
9:00-śniadanie 
11:00 - apel  
 
OPIS BLOKÓW PROGRAMOWYCH 
 
LARGO HOUSE - blok mający na celu wprowadzenie wszystkich uczestników w klimat całej imprezy. 
Podczas jego trwania każdy patrol będzie musiał zrealizować szereg zadań mających przygotować ich 
do roli członków Szarych Szeregów oraz przybliżyć im faktyczne metody szkoleniowe jakim byli 
poddawani kandydaci na Cichociemnych.  
Jednym z punktów tego bloku będzie wyjazd do Muzeum Orła Białego w Skarżysku. Wyjazd ten będzie 
odbywał się turami po kilka patroli co będzie narzucone wielkością użytego autokaru.  
 
ZRZUT - gra nocna podczas, której patrol wcieli się w oddział który ma odebrać zrzut z Anglii. Silne 
wiatry i pomyłka pilotów sprawiły, że Cichociemni wraz z ze sprzętem wylądowali z dala od 



 

 

            

docelowego punktu. Zadaniem patrolu będzie odnalezienie zrzuconych przesyłek oraz 
Cichociemnych. 
Uczestnictwo w grze nocnej będzie wymagało od patrolu posiadania wymienionych w punkcie 4 
Ustaleń Regulaminowych przedmiotów oraz dodatkowo jeszcze jednej rzeczy. Aby móc zacząć 
rozgrywkę patrol będzie musiał posiadać urządzenie mobilne obsługujące system GPS, które umożliwi 
lokalizację i dojście na podane przez organizatorów współrzędne. 
 
AKCJA "PIORUN" - gra fabularna zbliżona konwencją do lat poprzednich imprezy. Członkowie wcielą 
się w oddział Szarych Szeregów, który dopiero przystępuje do walki z okupantem.  Wojenna realia 
sprawiają, że szybko będą musieli przystąpić do realizacji zadań dla różnych struktur AK i Państwa 
Podziemnego. W trakcie tych zadań natrafią na zrzuconych do kraju Cichociemnych, którzy będą ich 
szkolić w rozmaitych dziedzinach.  W między czasie okazuje się, że trafią na ślad informacji, których 
poznanie może całkowicie odmienić losy całej wojny światowej.  
Najważniejszą rzeczą w tym bloku będzie wczucie się w klimat i przygotowanie realistycznych strojów 
przez każdy z patrolów. Szczegółowe zasady i mechaniki rozgrywki zostaną rozesłane do zgłoszonych 
patroli dnia 13.06.16r.  
 
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 
  


