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I. Cele rajdu:  
 

1. Upamiętnienie 130 rocznicy urodzin hm. Andrzeja Małkowskiego, 100 rocznicy 

powstania pierwszej drużyny harcerskiej w Żychlinie, 100 rocznica odzyskania 

Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Poszerzenie wiedzy historycznej o Andrzeju Małkowskim oraz historii Hufca ZHP 

Żychlin.  

2. Integracja środowisk: drużyn kutnowskich oraz drużyn z ZD Ziemi Żychlińskiej  

 

II. Organizator rajdu: 
 

1. Związek Drużyn Ziemi Żychlińskiej, Namiestnictwo Wędrownicze Hufca Kutno 

 

III. Termin i miejsce rajdu. 
 

1. Rajd odbędzie się w dniu 13 października 2018r. (trasa wędrownicza 12.10. - 14.10. 

2018r.)  

2. Rajd odbędzie się na terenach Gminy Szczawin Kościelny (trasa wędrownicza: Gmina 

Oporów, Gmina Żychlin, Gmina Szczawin Kościelny). Bazą wypadową oraz punktem 

biura rajdu będzie Szkoła Podstawowa w Trębkach (Trębki 1, 09-550 Szczawin 

Kościelny).  

 

IV. Ramowy rozkład rajdu (13.10.18r.)  
 

1. 8:00 – 08:45 Rejestracja patroli w biurze 

2. 09:00 – 09:30 Apel rozpoczynający 

3. 09:45 – 10:15 Odprawa patrolowych 

4. 10:15 – 16:00 Zajęcia programowe (harcerze, harcerze starsi, wędrownicy)  

09:45 - 10:30 Kawiarenka dla instruktorów 

10:30 - 11:30 Zajęcia programowe dla instruktorów 

11:30 - 12:30 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Andrzeja Małkowskiego przez 

instruktorów 

5. 16:00 – 17:00 Obiad 

6. 17:15 – 18:00 Apel kończący 

7. 18:00 – 19:00 Ognisko 

8. 19:00 – 20:00 Sprzątanie 

9. 20:00 – Wyjazd. 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Uczestnictwo i zgłoszenia. 
 

1. W rajdzie uczestniczą patrole rajdowe liczące 6-9 osób (+ opiekun).  

2. W rajdzie mogą brać udział gromady i drużyny reprezentujące wszystkie organizacje 

harcerskie oraz osoby niezrzeszone. 

3. Każdemu patrolowi rajdowemu towarzyszy pełnoletni instruktor – opiekun  

(na miejscu wymagane oświadczenie opiekuna o odpowiedzialności za uczestników).  

4. Zgłoszenia patrolów rajdowych dokonuje się drogą elektroniczną wg załączonej karty 

zgłoszeniowej, do dnia 24 września 2018r. na adres elektroniczny: 

zdzychlin@gmail.com. Tytuł e-maila według wzoru: 

ZGŁOSZENIE-DRUŻYNA(nazwa)-PATROL(nazwa) 

5. Do karty zgłoszenia powinna być dołączona kserokopia dowodu wpłaty. Wpłaty 

należy dokonać na konto:  

Bank Pekao SA      38 1240 3073 1111 0010 7846 2648 

ZHP CHORĄGIEW ŁÓDZKA HUFIEC KUTNO,  

UL. TROCZEWSKIEGO 2A, 99-300 KUTNO 

6. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Na starcie będzie wymagana polisa 

lub wyciąg z ubezpieczenia w szkole (w przypadku braku ubezpieczenia patrol nie 

zostanie dopuszczony do udziału w rajdzie).  

7. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje schludne i czyste ubranie (mundur lub 

mundur polowy, zgodny z regulaminem umundurowania). Uczestnicy zobowiązani są 

do zabezpieczenia się przed złymi warunkami pogodowymi: nieprzemakalna kurtka, 

pokrowiec na plecak (worek foliowy), ew. buty na zmianę.  

Nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania :)  

8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia opłaty wpisowej wynoszącej 16 zł w 

ramach, której organizator zapewnia jeden gorący posiłek, herbatę, pamiątkowe 

plakietki oraz nagrody. 

9. Patrolowi oraz opiekunowie, odpowiedzialni są za zachowanie swoich patroli podczas 

rajdu. Na terenie szkoły, porządku pilnować będzie służba porządkowa, która będzie 

zwracać uwagę na zachowanie uczestników w budynku szkoły.  

 

VI. Wyżywienie. 
 

1. Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek oraz herbatę. 

2. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą kubka oraz prowiant na trasę rajdu. 

 

VII. Uprawnienia uczestników. 
 

1. Na każdej trasie zwycięskie patrole otrzymają nagrody niespodzianki. 

2. Wszystkie patrole rajdowe otrzymają pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo w rajdzie. 

3. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową plakietkę. 

4. Mapę terenów wędrówki zapewnia organizator. 

 

 

mailto:p.komorosiu@gmail.com


VIII. Komenda rajdu. 

Komenda rajdu 

phm. Bartłomiej Żakieta HR Komendant rajdu  

pwd. Martyna Jarota  Z-ca  Komendanta Rajdu ds. 

organizacyjnych(szefowa biura rajdu) 

pwd. Angelika Szałwińska HO  Członek Komendy ds. Zabezpieczenia 

 

    Komendanci tras 

  

pwd. Agata Turzyńska            Trasa harcerska  

odkr. Jan Gasik                Trasa starszo-harcerska  

pwd. Piotr Komorowski          Trasa wędrownicza  

 

IX. Trasy rajdu. 

Trasa II Harcerska 

Komendantka trasy: pwd. Agata Turzyńska (tel.: 668 260 172) 

Uwagi: Zajęcia na trasie odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Każdy patrol 

zobowiązany jest do zabrania ze sobą busoli, apteczki oraz odpowiedniego ubrania do maszerowania 

w lesie. 

Trasa III Starszo-Harcerska 

Komendant trasy: odkr. Jan Gasik (tel.: 667 518 106) 

Uwagi: Zajęcia na trasie odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Każdy patrol 

zobowiązany jest do zabrania ze sobą busoli, apteczki oraz odpowiedniego ubrania do maszerowania 

w lesie. 

Trasa III Wędrownicza  

Komendant trasy: pwd. Piotr Komorowski (669 920 642) 

Uwagi: Trasa wędrownicza, rozpoczyna się 12.10.18r. w Oporowie. Dokładna godzina i miejsce 

startu, zostaną przekazane po zakwalifikowaniu się patrolu na rajd. Trasa kończy się 14.10.18r. w 

Żychlinie. Zajęcia na trasie odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Każdy patrol 

zobowiązany jest do zabrania ze sobą busoli, apteczki oraz odpowiedniego ubrania do maszerowania 

w lesie a także po drogach (oświetlenie kolumny maszerującej, zgodnie z przepisami). Dodatkowo 

każdy uczestnik zobowiązany jest do zabrania karimaty, śpiwora, latarki, suchego prowiantu oraz 

ubrania na zmiane. Dodatkowe szczegóły dotyczące wyposażenia oraz przebiegu trasy zostaną 

przekazane patrolom po kwalifikacji na rajd.  



X. Punktacja. 

Patrole, na trasie rajdu, zdobywać będą punkty, które zadecydują o ostatecznej kwalifikacji 

uczestniczących patroli.  

Do ostatecznej punktacji włączać się będzie również ocena 

– musztry 

– proporca drużyny 

– harcerskiej postawy 

XI. Postanowienia końcowe. 

1. Wszyscy uczestnicy rajdu mają obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów o 

ochronie przyrody, bezpieczeństwa p.poż. oraz przepisów ruchu drogowego                    i przepisów 

obowiązujących na terenach prywatnych. 

2. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

3. Wszystkie patrole otrzymają – pocztą elektroniczną lub tradycyjną - “Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia”, zawierające szczegółowe informacje o trasie oraz miejscu i godzinie startu. 

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie po przyjęciu zgłoszenia, wpisowe nie będzie 

zwracane, a uczestnicy tracą prawo do wszelkich świadczeń. 

5. Dyskwalifikacja drużyny lub uczestników może nastąpić w przypadku postępowania niezgodnego z 

Regulaminem Rajdu i postawy niezgodnej z Prawem Harcerskim. 

6. Za zdrowie i życie uczestników podczas rajdu odpowiadają opiekunowie drużyn rajdowych 

7. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas rajdu ponoszą drużyny rajdowe oraz ich 

opiekunowie. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian oraz ostateczną interpretację niniejszego 

regulaminu. 

XII. Kontakt z organizatorami: 

 
 phm. Bartłomiej Żakieta HR 665-270-336 (komendant) 

 pwd. Martyna Jarota 785-188-638 (Z-ca  Komendanta Rajdu ds. organizacyjnych - 

     szefowa biura rajdu) 

 


