HUFIEC ZHP „Mazowsze”
Płock
Regulamin

Złazu drużyn z okazji 25- lecia
Hufca ZHP „Mazowsze” Płock
Realizacja programu pn:
„BLIŻEJ MAZOWSZA”

Radzanowo, 25-26 listopada 2016 r

Cele złazu:
1. Obchody 25-lecia powstania Hufca „Mazowsze”
Płock
2. Realizacja programu pn: BLIŻEJ MAZOWSZA
3. Promowanie piosenki harcerskiej i turystycznej.
4. Udział w wydarzeniu kulturalnym- koncert Zespołu”
Wszyscy Byliśmy Harcerzami”
5. Integracja drużyn harcerskich Hufca „Mazowsze”
Płock i realizacja założeń programowych Hufca ZHP
Mazowsze Płock
6. Zapewnienie harcerzom i dzieciom niezrzeszonym
aktywnego wypoczynku regenerującego zdrowie.

Organizator rajdu:
Hufiec ZHP „Mazowsze” Płock
2 Drużyna Starszoharcerska „Wędrowne Ptaki” przy
Publicznym Gimnazjum w Radzanowie.

Termin i miejsce złazu:
25 - 26.11.2016r Zespół Szkół w Radzanowie

Uczestnictwo i zgłoszenia:
1. Uczestnikami rajdu są reprezentacje 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 21.11.2016 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. Dodatkowa składka zadaniowa wynosi 10,00 zł od
uczestnika (opiekun nie płaci wpisowego).
Wpisowe należy wpłacić na konto Komendy Hufca ZHP
„Mazowsze” Płock do dnia 21.11.2016r
Konto: 08 12 40 3174 1111 0000 2890 4704

5. Każdy zastęp powinien oznaczać się wyraźnym elementem
harcerskim, posiadać ubiór i ekwipunek turystyczny,
apteczkę, karimatę i śpiwór do spania, w szkole obowiązuje
drugie obuwie.

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. 26.11.2016 r. Pozostałe posiłki
zastępy przygotowują we własnym zakresie.

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

Zadanie przedrajdowe:
Zastępy harcerskie/ starszo harcerskie przygotowują dwie
piosenki : jedna harcerska drugą turystyczną, oraz starszo
harcerskie wędkę do łowienia ryb w stawie, a harcerskie
model jednego z atrybutów Zawiszy Czarnego.

Program:
Piątek

16:00 – 17:30 – Przyjazd uczestników i zakwaterowanie
17:30 – 18:00 – Kolacja
18:00 – 20.00 – Przegląd piosenki harcerskiej i turystycznej.

20:30 – 22:30 – Koncert zespołu „Wszyscy Byliśmy
Harcerzami” Oraz tańce i zabawy harcerskie.
23:30 – Cisza nocna, spotkanie opiekunów patroli.

Sobota
7:00 – Pobudka i toaleta poranna
8:00 – 9:00 – Śniadanie
9:10 – Wymarsz na grę terenową do Radzanowa
12:30 – 13:30 – Obiad
14:00 Apel – podsumowanie wykonania zadań.
14.30 – Pamiątkowe zdjęcie uczestników.
14.45 – wyjazd do domów.

Postanowienia ogólne








Za zdrowie i życie uczestników na rajdzie
odpowiada opiekun drużyny.
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.
Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu
należy do organizatora.

Kontakt:
Hufiec ZHP ,,Mazowsze” Płock
ul. Krótka 3a tel. (24)-262 -92-13
e.mail.plock@.zhp.pl
Jolanta Sochacka 662 438 143

