Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec im. Stanisława Staszica
w Starachowicach

REGULAMIN
59 OGÓLNOPOLSKIEGO HARCERSKIEGO
RAJDU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
01.06.2017 – 04.06.2017 r.
„ Kraina latających mioteł”
„ …Była sobie Baba–Jaga miała chatkę z masła, a w tej chatce same dziwy–cyt iskierka zgasła …”

Druhny i Druhowie !
 Wiedźma – stara jędza z pypciem na nosie, posiadaczka czarnego, wyleniałego kocura i domku
stojącego na kurzej łapce. Ze znającą się na tworzeniu magicznych mikstur z ziół, żabich
odwłoków oraz strupów nietoperza, szamanką kojarzy się jeszcze jeden bardzo charakterystyczny
element. To miotła, na której posępna czarodziejka zwykła latać.
 Od niepamiętnych czasów folklorystyczne podania mówią o wiedźmach, które za środek
transportu obrały sobie swoje sękate miotły. Jako że leciwe szamanki mogły przecież zaczarować
każdy inny przedmiot i uczynić z niego swój latający pojazd, z jakiegoś powodu wybór padł na
coś tak przyziemnego jak zapyziały badyl z pękiem, związanych sznurkiem, brzozowych
zasuszonych gałązek. Czyż nie lepiej w tej roli sprawdziłby się dębowy stół, miękka poduszka,
czy drzwi od stodoły? Przy tych ostatnich, smętna miotła wyglądałaby niczym Trabant przy
Maybachu.
 Nikt nie zaprzeczy, że Ziemia Świętokrzyska od wieków owiana jest legendami, w których prym
wiedzie czarownica. Maskotką naszego regionu jest natomiast Baba–Jaga. Powstaje więc pytanie:
czy czarownica i Baba–Jaga czymś się od siebie różnią? W dzisiejszym języku potocznym raczej
nie. Obie „panie” kojarzą się ze złośliwą lub brzydką kobietą, wiedźmą, jędzą. A jak to było w
przeszłości?
 Ale nie zdradzajmy wszystkiego ….
 Zapraszamy na 59–ty Harcerski Rajd Świętokrzyski do „Krainy Latających Mioteł”
 Nie może Was zabraknąć !
 Czekamy !

Założenia organizacyjne:
1. Organizator
Organizatorem Rajdu jest Hufiec ZHP im. Stanisława Staszica w Starachowicach
i Komenda Kieleckiej Chorągwi ZHP im. Stefana Żeromskiego.
2. Termin Rajdu
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w dniach 01 – 04.06.2017 r.
3. Cele Rajdu:
 propagowanie kwalifikowanej turystyki pieszej
 promocja województwa świętokrzyskiego
 promocja "harcerskiego stylu życia"
 edukacja ekologiczna
 edukacja regionalna
4. Zlot Rajdu
Zlot Rajdu odbędzie się w dniach 3–4 czerwca 2017 roku w Bodzentynie.
5. Komenda Rajdu
phm. Ilona Traczyk
– komendant rajdu
phm. Jacek Ołowiak
– komendant zlotu
ks. hm. Jarosław Kuśmierczyk – kapelan rajdu, oboźny rajdu
phm. Adrian Gorzkowski
– kwatermistrz rajdu
phm. Paweł Szypulski
– obsługa informatyczna rajdu
hm. Dariusz Kanclerz
– obsługa filmowa rajdu http://hkf.starachowice.zhp.pl
Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice – obsługa medyczna zlotu
Harcerska Służba Porządku Publicznego – zabezpieczenie zlotu

Założenia regulaminowe:
1. Uczestnictwo i zgłoszenia
W Rajdzie mogą brać udział wyłącznie patrole 4–15 osobowe reprezentujące jednostki harcerskie (nie
dotyczy trasy VI i zlotowej). Patrole ponad 15 osobowe muszą być dzielone. Dozwolone jest
zgłoszenie patrolu „harcerze + harcerze starsi” lub „harcerze starsi + wędrownicy” (łączenie grup
wiekowych).
Z patrolem przyjeżdża pełnoletni opiekun, który bierze udział w rajdzie na prawach uczestnika.
Opiekun patrolu powyżej 10 uczestników nie ponosi żadnych kosztów rajdu.
Patrol, który jako pierwszy dokona wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem
i wpisowym otrzyma nagrodę niespodziankę.
Rejestracji patrolu należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
http://rajdswietokrzyski.zhp.pl/
Każdy patrol jest zobowiązany dostarczyć na start trasy oryginał zgłoszenia według załączonego
wzoru (ostatnia strona regulaminu) potwierdzony przez jednostkę nadrzędną patrolu.

2. Wpisowe płatne do dnia 25.05.2017 r.
Trasa I, II (biwakowa, I sprzęt noszony, II sprzęt wożony)
Trasa IV, V, VI,VII (zagospodarowana)
Trasa III ( zuchowa)
Trasa zlotowa (seniorzy)

– 40 zł
– 45 zł
– 40 zł
– 30 zł

Wpłaty po tym terminie i na starcie trasy odpowiednio droższe o 5 zł od osoby.
Termin zgłoszeń upływa w dniu 25.05.2017 r.
Należność należy wpłacać na konto:
ING Bank Śląski S.A O/Starachowice
61 1050 1432 1000 0005 0015 5130 Komenda Hufca ZHP Starachowice.
Po dokonaniu rejestracji patrolu poprzez formularz zgłoszeniowy i dokonaniu wpłaty zgłaszająca
jednostka harcerska otrzymuje potwierdzenie przyjęcia na Rajd oraz numer patrolu rajdowego na
przydzieloną trasę pocztą elektroniczną lub sms dlatego obowiązkowe jest podanie w zgłoszeniu
adresu poczty elektronicznej lub numeru tel. komórkowego.
Nie zgłoszenie się uczestnika lub całego patrolu, bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia
organizatora, powoduje utratę wpisowego.
Termin powiadomienia upływa 7 dni przed datą rozpoczęcia Rajdu.
Komenda Rajdu zastrzega sobie, w przypadku nadmiaru zgłoszeń na daną trasę, prawo skierowania
patrolu na trasę zastępczą.
3. Ubiór i ekwipunek
Patrole rajdowe muszą posiadać ekwipunek osobisty i patrolu, umożliwiający kilkudniową wędrówkę
pieszą w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz nocowanie w warunkach turystycznych.
Patrol musi posiadać kompletną apteczkę, mapę Gór Świętokrzyskich, kompas (busole), latarki,
kuchenkę turystyczną.
Uczestnicy muszą posiadać kompletny mundur harcerski /nie dotyczy trasy VI i zlotowej/.
Na trasach I, II (biwakowe) patrole muszą posiadać sprzęt biwakowy.
Sprzęt ten na trasie I jest noszony przez uczestników Rajdu, na trasie II wożony.
Na trasach III, IV, V, VII uczestnicy zabierają karimaty + miękkie obuwie do chodzenia po
szkole.
4. Wyżywienie i zakwaterowanie
Patrole we własnym zakresie zapewniają sobie wyżywienie. Zakwaterowanie zapewnia organizator.
Na trasach biwakowych – pola biwakowe.
Na trasach zagospodarowanych – stodoły, szkoły.
Trasa III, VI , zlotowa – szkoła, schronisko.
5. Uprawnienia uczestników
W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje prawo do:
 Posiadania własnego poczucia humoru
 Radosnego uśmiechu we wszystkich okolicznościach
 Zaskarbiania sobie łask obsługi
 Troskliwej opieki ze strony obsługi w zamian za zaskarbione łaski
 Noclegu w warunkach turystycznych
 Pamiątkowego znaczka rajdowego
 Weryfikacji punktów OTP i GOT
 Gorącego posiłku w dzień zlotu
 Wywiezienia bez dodatkowej opłaty miłych wspomnień z rajdu

Patrole rajdowe otrzymują:
 okolicznościowy dyplom
 najlepsze w zaskarbianiu łask i zdobywaniu punktów patrole na trasie – puchary i nagrody
rzeczowe.
6. Odpowiedzialność i ubezpieczenie.
Patrole ubezpieczają się we własnym zakresie. Polisa ubezpieczeniowa przedstawiana na starcie
rajdu. Za właściwy dobór uczestników odpowiada instruktor–opiekun i jednostka nadrzędna patrolu,
potwierdzająca zgłoszenie na rajd. Za szkody wyrządzone w czasie rajdu odpowiedzialność ponoszą
patrole rajdowe.
7. Dyskwalifikacja
Dyskwalifikacja uczestnika lub patrolu może nastąpić w wypadku nieprzestrzegania: Prawa
Harcerskiego, przepisów ochrony przyrody i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dyskwalifikacja
jest równorzędna z wykluczeniem z Rajdu i utratą praw do wszelkich świadczeń.
8. Współzawodnictwo patroli
Na trasach Rajdu będzie prowadzone współzawodnictwo patroli. Patrole będą oceniane przez
Komendę Trasy. Oceniane będzie:
 udział w programie trasy
 zdyscyplinowanie patrolu
 regulaminowe umundurowanie i ekwipunek patrolu
 przejście trasy zgodnie z regulaminem
 udział w konkursach na trasie
Szczegółową punktację na trasach ustalają Komendanci Tras. Zaliczenia patroli do poszczególnych
kategorii (I–III) dokonuje Komenda Trasy.
9. Zlot Rajdu
Zlot Rajdu odbędzie się w Bodzentynie w dniach 3 – 4 czerwca 2017 roku.
Apel kończący rajd rozpocznie się w Bodzentynie 4 czerwca o godz. 11.00
10. Zadania przedrajdowe:
a/ wykonajcie miotłę (technika dowolna) na której przemierzycie z patrolem szlaki tegorocznego
rajdu, którą zaprezentujecie na zlocie rajdu. Dla najciekawszej propozycji – nagroda niespodzianka.
b/ komiks – przygotujcie komiks o tematyce „Czarownice, czarodziejki, legendy w moim miejscu
zamieszkania” (3 strony formatu A4, układ pionowy, technika dowolna)
Zadania przedrajdowe są dodatkowo punktowane na trasach.
Uwagi końcowe
Na trasach biwakowych organizatorzy nie zapewniają noclegów wstępnych (jeśli jest taka potrzeba
prosimy o kontakt z obsługą trasy)
Na pozostałych trasach, patrole, które zgłosiły zapotrzebowanie na noclegi wstępne przyjeżdżają w
przeddzień rozpoczęcia Rajdu i meldują się w miejscu startu trasy w godz. 18.00–22.00. Tam też
opłacają należność za te noclegi.
Komenda Hufca ZHP im. Stanisława Staszica w Starachowicach zastrzega sobie prawa do używania logo
i nazwy Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego.
Informacje o rajdzie znajdziesz także na stronie internetowej hufca
www.starachowice.zhp.pl
www.rajdswietokrzyski.zhp.pl
oraz stronach tras rajdowych.

TRASY RAJDU
Trasa I (biwakowa, sprzęt noszony) dla wędrowników
O Nagrodę Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego
Komendant Trasy: hm. Maciej Wlazło
Honorowy komendant : hm. Adam Massalski
Obsługa: Instruktorzy Hufca ZHP Kielce – Południe
1.06.2017– Raków – Wola Wąkopna – g. Świński Ryj – Łagów (14 km)
2.06.2017– Łagów – Jaskinia Zbójecka – Piotrów Gułaczów – g. Szczytniak – g. Jeleniowska –
Wał Małacentowski – g. Duża Skała – g. Chełmy – Bieliny (28 km)
3.06.2017– Bieliny – Kakonin – g. Łysica – Święta Katarzyna – Miejska Góra – Bodzentyn (18 km)
4.06.2017– Bodzentyn (zlot)
www.trasa1.rajdswietokrzyski.zhp.pl
e–mail: 1trasa@rajdswietokrzyski.zhp.pl
Trasa II – „ w ciemno” – (biwakowa, sprzęt wożony) dla harcerzy starszych i wędrowników
O Nagrodę Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
Komendant Trasy: ks. hm. Jarosław Kuśmierczyk
Obsługa: Nadarzyński Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Wataha”
1.06.2017 – Łączna PKP
2.06.2017 – (…)
3.06.2017 – (…)
4.06.2017 – Bodzentyn (zlot)
www.trasa2.rajdswietokrzyski.zhp.pl

e–mail: 2trasa@rajdswietokrzyski.zhp.pl

Trasa III zuchowa (zagospodarowana, sprzęt wożony)
O Nagrodę Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego
Komendant Trasy: phm. Konrad Ćwik
Obsługa: „Wilczy” Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych, Hufiec Starachowice
2.06.2017 – Kielce Kadzielnia – Park Baranowski – Kadzielnia (8km)
3.06.2017 – Zagórze – Bukowa Góra – Psary – Bodzentyn (10km)
4.06.2017 – Bodzentyn (zlot)
www.trasa3.rajdswietokrzyski.zhp.pl
e–mail: 3trasa@rajdswietokrzyski.zhp.pl
Trasa IV zagospodarowana dla harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników
O Nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
/ na tej trasie dodatkowo „Nagroda Kubusia”/
Komendant Trasy: phm. Karolina Bilska
Obsługa: 82 Drużyna Harcerska „Kubuś” im. E. Dymitrowa–Flisa „Robura”, Hufiec Starachowice
1.06.2017 – Nowa Słupia – niebieski szlak – Grzegorzowice – Skoszyn (16 km)
2.06.2017 – Skoszyn – G. Szczytniak – G. Jeleniowska – Kobyla Góra – Kakonin (26 km)
3.06.2017 – Kakonin – Łysica – Święta Katarzyna – Bodzentyn (16 km)
4.06.2017 – Bodzentyn (zlot)
www.trasa4.rajdswietokrzyski.zhp.pl
e–mail: 4trasa@rajdswietokrzyski.zhp.pl

Trasa V zagospodarowana dla harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników
O Nagrodę Wojewody Świętokrzyskiego
Komendant Trasy: hm. Tomasz Łebek
Obsługa: 38 Starachowicka Drużyna Harcerska im. Emilii Plater, Hufiec Starachowice
1.06.2017 – Grzegorzowice – Szczytniak – Paprocice/Zamkowa Wola (12 km)
2.06.2017 – Paprocice – św. Krzyż – Podlesie k/Kakonina (16 km)
3.06.2017 – Podlesie – Kakonin – Łysica– Święta Katarzyna – Bodzentyn (16 km)
4.06.2017 – Bodzentyn – (zlot)
www.trasa5.rajdswietokrzyski.zhp.pl

e–mail: 5trasa@rajdswietokrzyski.zhp.pl

Trasa VI pokoleniowa dla byłych harcerzy, instruktorów i rodziców
O Nagrodę Starosty Starachowickiego
Komendant Trasy: hm. Lidia Pokuszyńska
Obsługa: byli instruktorzy Hufca ZHP Starachowice
2.06.2016 – Święta Katarzyna (parking obok klasztoru) – Łysica – Przełęcz Świętego Mikołaja –
Kakonin - skrajem Puszczy Jodłowej do Pomnika Partyzantów Ziemi Kieleckiej–(15 km)
3.06.2016 – Święta Katarzyna – szlak czerwony - Kraiński Grzbiet – Wymyślona - Radostowa – szlak
niebieski –Ciekoty (Żeromszczyzna) –Święta Katarzyna – ( 15 km )
4.06.2016 – Święta Katarzyna – szlak niebieski – Miejska Góra - Bodzentyn (zlot)
www.trasa6.rajdswietokrzyski.zhp.pl

e–mail: 6trasa@rajdswietokrzyski.zhp.pl

Trasa VII „Jędrusiowa” zagospodarowana dla harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników
O Nagrodę Prezydenta Miasta Starachowice
/ na tej trasie dodatkowo „Puchar Jędrusiowy”/
Komendant Trasy: phm. Mateusz Ślaski
Obsługa: 15 Grunwaldzka Drużyna Harcerska im. „Jędrusiów” i przyjaciele
1.06.2017 – Nowa Słupia – Świety Krzyż – Podłysica – Kakonin (16 km)
2.06.2017 – Kakonin – Łysica – Święta Katarzyna – Góra Miejska – Psary Stara Wieś (16km)
3.06.2017 – Psary Stara Wieś – Bodzentyn – Psary Stara Wieś (10 km)
4.06.2017 – Bodzentyn (zlot)
www.trasa7.rajdswietokrzyski.zhp.pl

e–mail: 7trasa@rajdswietokrzyski.zhp.pl

Trasa „zlotowa“ – autokarowa dla seniorów
Komendant Trasy: pwd. Mirosław Szwugier
Obsługa: Harcerski Krąg Seniorów „Łysica – Żubry”
3.06.2017 – godz. 10.00 Nowa Słupia – Święty Krzyż (pieszo 45 min.) – autokar do Ciekot
– Święta Katarzyna
4.06.2017 – Święta Katarzyna – Bodzentyn (zlot)
www.rajdswietokrzyski.zhp.pl

e–mail: r.jagoda@wp.pl

Wzór (Format A4)

Karta zgłoszenia udziału w 59 Harcerskim Rajdzie Świętokrzyskim
1. ..................................................................................................
(podać pełną nazwę jednostki zgłaszającej, dokładny adres)

Obrana trasa........................ trasa zastępcza ...............................
Nazwisko, imię, wiek, stopień i adres instruktora (opiekuna patrolu)
...........................................................................................................................
Tel.! .................................... do celów korespondencyjnych
e–mail.! ................................................do celów korespondencyjnych
Lista uczestników
Lp. Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Adres

2. Równocześnie wpłacamy przekazem–gotówką wpisowe za osób............... łącznie
z opiekunem w kwocie...............................
Wpłacający ...................................................................................................................
(dokładny adres)

.........................................................................................................................................
3. Rezerwujemy noclegi wstępne, w przeddzień trasy rajdu dla osób........
Jednocześnie zobowiązujemy się uiścić wpłatę gotówka za zamówiony nocleg.
4. Stwierdzamy, że jest nam znany Regulamin 59 Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego
i zobowiązujemy się go przestrzegać.

.........................................
podpis–pieczątka jednostki
nadrzędnej patrolu

.......................................
Czytelny podpis instruktora–
opiekuna patrolu

