Hufiec ZHP ,,Mazowsze” Płock

REGULAMIN
XI HARCERSKI RAJD ,,MOŁTAWA”
2016

Brudzeń Duży 30.09-02.10.2016 r.

Dofinansowano ze środków:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Starostwa Płockiego

Cele Rajdu
1. Promowanie dziedzictwa narodowego oraz walorów turystyczno –

krajoznawczych Mazowsza na terenie gminy Brudzeń Duży.
2. Zapewnienie harcerzom i dzieciom niezrzeszonym aktywnego
wypoczynku regenerującego zdrowie.
3. Obchody 25-lecia powstania Hufca „Mazowsze” Płock
4. Integracja gromad zuchowych i drużyn harcerskich Hufca „Mazowsze”
Płock

Organizator rajdu:
Hufiec ZHP „Mazowsze” Płock
33 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Dżungla” w Sikorzu

 Termin i miejsce rajdu:
30.09-02 .10. 2016 r.
Brudzeń Duży-Sikórz

 Uczestnictwo i zgłoszenia:
1. Uczestnikami rajdu są reprezentacje gromad zuchowych, drużyn harcerskich i
starszoharcerskich oraz wędrowniczych w liczbie 7-15 osób wraz z pełnoletnim
opiekunem.
2. Zgłoszenie drużyn rajdowych dokonuje się pisemnie (wg karty zgłoszenia) do
dnia 24.09.2016 r. na adres :
Hufiec ZHP „Mazowsze”
ul Krótka 3a
Płock 09-402 Płock
3. Karta zgłoszenia musi być w całości wypełniona w przypadku jakichkolwiek
braków zgłoszenie nie będzie przyjęte.
4. Wpisowe na rajd wynosi 20,00 zł od uczestnika (opiekun nie płaci
wpisowego).Wpisowe należy wpłacić na konto Komendy Hufca ZHP
„Mazowsze” Płock do dnia 27.09.2016r
Konto: 08 12 40 3174 1111 0000 2890 4704

5.Każdy patrol powinien oznaczać się wyraźnym elementem harcerskim,
posiadać ubiór i ekwipunek turystyczny, apteczkę, karimatę i śpiwór do spania.

Zakwaterowanie i wyżywienie:
1.Organizator zapewnia nocleg w budynku szkolnym (konieczne jest zabranie ze
sobą koca lub śpiwora, karimaty, w szkole obowiązuje drugie obuwie)
2.Organizator zapewnia wrzątek oraz herbatę do posiłków, ciepły posiłek w
sobotę tj. 01.10.2016 r. Pozostałe posiłki patrole przygotowują we własnym
zakresie.
3. Patrole wędrownicze dodatkowo powinny być wyposażone w namiot
turystyczny, latarki oraz cyfrowy aparat fotograficzny (nie chodzi o aparaty czy
latarki w smartfonach). Przy sprzyjającej pogodzie wędrownicy będą spali w
namiotach.

 Uprawnienia uczestników:
Na każdej trasie drużyna otrzyma pamiątkowy dyplom, znaczek rajdowy dla
zwycięskich drużyn puchary i nagrody.

 Zadanie przedrajdowe
Patrole harcerskie/ starszo harcerskie przygotowują 3 kije (długość ok. 1 metr).
Zabierają także 2 świece (wkłady zniczowe) i 1 kawałek materiału tzw. juty
(materiał, z którego kiedyś robiono worki) lub bawełny (np. stara koszulka) do
wykonania pochodni.
W czasie Rajdu Mołtawa będzie możliwość zorganizowania obietnicy zuchowej
lub przyrzeczenia harcerskiego. Zachęcamy gromady/ drużyny do
przygotowania kandydatów.

 Trasy rajdu w dniu 01.10.2016:
Trasa I- dla zuchów :
Brudzeń Duży - Sikórz
 Trasa II- dla harcerzy :
Brudzeń Duży – Rezerwat Brudzeńskie Jary - Sikórz
 Trasa III- dla harcerzy starszych :
Rajd na orientację ścieżkami Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

Program:
Piątek
17:00 – 18:00 – Przyjazd uczestników i zakwaterowanie
18:30 – 19:30 – Kolacja
19:45 – 23:00 – Zajęcia warsztatowe (prezentacja patroli, zajęcia w gniazdach)
23:30 – Cisza nocna, spotkanie opiekunów patroli.
Sobota
7:00 – Pobudka i toaleta poranna
8:00 – 9:00 – Śniadanie
9:10 – Wymarsz na trasy do Sikorza
16:00 – 17:00 – Obiad
17:00 – 18:00 – Powrót autobusem do Brudzenia
18.00 – 19.00 – Tańce integracyjne, zabawy harcerskie
19:30 – 21.00- Świeczkowisko obrzędowe
21.00 – 22.00 - Kolacja
22:00 – 23.00 - Spotkanie instruktorskie
23:30 – Cisza nocna
23.30-1.00 – Rajd nocny (dla wędrowników)
Niedziela
7:00 – Pobudka i toaleta
8:00 – 9:00 - Śniadanie
9:30 – Wymarsz gniazd na Mszę Św.
10:00- Msza Św.
11:30 – apel kończący Rajd Mołtawa wraz z wręczeniem nagród.

 Postanowienia końcowe:
1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Za zdrowie i życie uczestników na rajdzie odpowiada opiekun drużyny.
3. Wszyscy uczestnicy rajdu mają obowiązek przestrzegania niniejszego
regulaminu, przepisów o ochronie przyrody, bezpieczeństwa
przeciwpożarowego oraz przepisów ruchu drogowego oraz Prawa Harcerskiego.
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas rajdu ponoszą drużyny
rajdowe. Wszystkie drużyny rajdowe z Chorągwi Mazowieckiej ZHP są
ubezpieczone. Pozostałe powinny mieć polisę ubezpieczeniową. W przypadku
rezygnacji z uczestnictwa po przyjęciu zgłoszenia wpisowe nie podlega
zwrotowi.

Komenda rajdu:
phm. Mariusz Łakomski – komendant rajdu, tel. 698678811.
pwd. Wioletta Skowrońska
pwd. Anna Rydzyńska
dh. Marta Żuchlińska
pwd. Monika Guzanek
pwd. Krzysztof Bawtrol

Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora.
Kontakt:
Hufiec ZHP ,,Mazowsze” Płock
ul. Krótka 3a tel. (24)-262 -92-13
e.mail.mazowsze@mazowiecka.zhp.pl

Honorowy Patronat rajdu

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Starosta Płocki
Wójt Gminy Brudzeń Duży

Karta Zgłoszenia
XI Harcerski Rajd „Mołtawa”2016r
1. Pełna nazwa drużyny……………………………………………………………….…….
2.Patrol: zuchowy/ harcerski i starszoharcerski/ wędrowniczy (podkreślić właściwe)
3. Imię i Nazwisko opiekuna (stopień ).......................................................................................
4. Adres do korespondencji ........................................................................telefon ……..............
5. Liczba uczestników.................. w tym dziewczynki:……….. chłopcy:…………..

Deklaracja
w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka
W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami, i
społeczeństwem za bezpieczeństwo zdrowia i życia powierzonych mojej opiece,
dzieci oświadczam co następuje, Z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem
się ze wszystkimi materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa zdrowia
i życia dzieci i młodzieży w czasie wyjazdów. Zobowiązuję się do skrupulatnego
przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i
metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków podczas wyjazdu.

Nazwisko i imię

(funkcja )

Nr dowodu osobistego

Podpis

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

Potwierdzenie Hufca

Podpis opiekuna patrolu

