
  
 

 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Hufiec im. Stanisława Staszica 

w Starachowicach 

 
 

 

 

REGULAMIN 

54 OGÓLNOPOLSKIEGO HARCERSKIEGO 

RAJDU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 

31.05.2012 – 3.06.2012 r. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Druhny i Druhowie ! 
 

 

Kraina Gór Świętokrzyskich to zabytki pozostałe po bogatej historii tej ziemi: 

 

„Narodowe Sanktuarium” na Świętym Krzyżu do którego pielgrzymował król Władysław Jagiełło przed 

bitwa pod Grunwaldem i gdzie spoczywają prochy jednego z największych wodzów Rzeczypospolitej 

księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. 

Uroczysko Wykus z „Partyzancką Drogą Krzyżową” poświecona tym, dzięki którym możemy dziś 

wędrować szlakami tej uroczej krainy 

Opactwo Cystersów w Wąchocku zabytek klasy „O” 

Oblęgorek w którym razem z Henrykiem Sienkiewiczem wyruszymy na wyprawy wojenne z „małym 

rycerzem”, Ciekoty z „górą domową” Stefana Żeromskiego 

Prehistoryczny gad tetrapodem zwany mówiący o tym jak dawno narodziło się tu życie. 

„Łysa Góra” z czarownicami i czartami pełna tajemnic i latających mioteł. 

 

„Świętokrzyskie czaruje” przyjedź i zobacz, to wszystko!!! 
 

 

Zapraszamy na 54 Harcerski Rajd Świętokrzyski.  
 

 



Założenia organizacyjne: 
 

1. Organizator 

Organizatorem Rajdu jest Hufiec ZHP im. Stanisława Staszica w Starachowicach. 

 

2. Termin Rajdu 
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w dniach 31.05-3.06.2012r. 

 

3. Cele Rajdu: 

 propagowanie kwalifikowanej turystyki pieszej 

 promocja województwa świętokrzyskiego  

 promocja propozycji programowej ZHP  „Rok Regionów” 

 

4. Zlot Rajdu  

 

Zlot Rajdu odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2012 roku w GOK w Mostkach.  

W dniu 2 czerwca dla uczestników Rajdu wystąpi z koncertem zespół „Cisza jak ta” 

 

      5. Komenda Rajdu 

      phm. Agnieszka Czaja-Szewera - komendantka rajdu 

      phm. Maryla Ćwik   - sekretarz rajdu 

      pwd. Piotr Lipiec    - kwatermistrz rajdu 

      pwd. Agata Barszcz   - komendantka zlotu 

      pwd. Paweł Szypulski   - obsługa informatyczna rajdu 

      phm. Dariusz Kanclerz   - obsługa filmowa rajdu http://hkf.starachowice.zhp.pl   

      

Założenia regulaminowe: 
 

1. Uczestnictwo i zgłoszenia 

 

W Rajdzie mogą brać udział wyłącznie patrole reprezentujące jednostki harcerskie /nie dotyczy trasy 

VI/. Zgłoszenia przyjmowane są według załączonego wzoru i potwierdzone przez jednostkę 

nadrzędna patrolu.  

Z patrolem przyjeżdża pełnoletni instruktor-opiekun, który bierze udział w rajdzie na prawach 

uczestnika. Instruktor-opiekun patrolu 11 i więcej osobowego nie ponosi żadnych kosztów rajdu. 

 

 

Patrol, który jako pierwszy dokona wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem  

i wpisowym otrzyma nagrodę niespodziankę. 

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:  

ZHP Komenda Hufca Starachowice 

ul. Harcerska 4,   

27-200 Starachowice  

tel./fax (041)274-75-23  

lub pocztą elektroniczną  e-mail: starachowice@zhp.pl / w przypadku wersji elektronicznej lub 

fax. oryginał zgłoszenia na starcie trasy/. 

 

2. Wpisowe do dnia 23.05.2012 r. 

Trasa I, II (biwakowa, sprzęt noszony)   - 25 zł 

Trasa IV, V, VII (zagospodarowana)  - 35 zł 

Trasa III ( zuchowa)    - 35 zł 

Trasa VI (seniorów)    - 50 zł 

 

http://hkf.starachowice.zhp.pl/
mailto:starachowice@zhp.pl


Wpłaty po tym terminie i na starcie trasy odpowiednio droższe o 5 zł od osoby. 

 

Termin zgłoszeń upływa w dniu 23.05.2012 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 otrzymaniu zgłoszenia i 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. kom. 

 

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/. 

 

Na trasach I, II  (biwakowe) patrole muszą posiadać sprzęt biwakowy. 

Sprzęt ten jest noszony przez uczestników Rajdu. 

Uczestnicy tras biwakowych muszą mieć ukończone 14 lat. 

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 – szkoła. 

 

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     



 Czynnego uczestniczenia w wydarzeniu artystycznym jakim niewątpliwie będzie koncert 

zespołu „Cisza jak ta”   

      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                                                        

 

Proponujemy zastępom prowadzenie kronik rajdowych tras, z których  utworzymy wielką kronikę 

rajdową poszerzaną co roku o kolejne wpisy (szczegóły na stronach internetowych rajdu i tras). 

 

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 GOK w Mostkach  w dniach 2- 3 czerwca 2012 roku. 

Apel kończący rajd rozpocznie się w Mostkach 3 czerwca o godz. 11.00 

 

10. Zadania przedrajdowe: 

 

 projekt znaczka na 55 Harcerski Rajd Świętokrzyski – którego hasłem przewodnim będzie:  

„Powrót do korzeni  - Gród Stara”, technika dowolna, projekty przekazujemy Komendantom Tras 

 piosenka o tematyce rajdowej na Festiwal Rajdowy /eliminacje na trasach/ 

. 

 

 

 



Uwagi końcowe 

 

Na trasach biwakowych organizatorzy nie zapewniają noclegów wstępnych.. 

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. 

Na zlocie można będzie kupić koszulki rajdowe w cenie 25 złotych .  

Dla patroli które chcą zamówić koszulki prosimy o wypełnienie pkt.4 karty zgłoszenia z podaniem 

rozmiarów i ilości zamawianych koszulek. Będą do odebrania na starcie każdej trasy . 

 

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, czterodniowa, sprzęt noszony) wiek uczestników powyżej 14 lat 

O Puchar Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego  

      Honorowy Komendant Trasy : hm. Adam Massalski 

Komendant Trasy: hm. Maciej Wlazło 

Obsługa: Błękitny Szczep Dzieci Gór i przyjaciele 

31-05-2012 – Nowa Słupia - Szklana Huta - Święta Katarzyna 

01-06-2012 – Święta Katarzyna – Grabowa – Podlesie – Łączna - Osieczno 

02-06-2012 – Osieczno - Góra Piekło – Baranów – Stokowiec - Mostki /zlot/ 

03-06-2012 – Mostki /zlot/ 

 

www.trasa1.prv.pl               e-mail: trasa1@op.pl   

 

Trasa II (biwakowa, czterodniowa, sprzęt noszony) wiek uczestników powyżej 14 lat. 

O Puchar Kuratora Oświaty w Kielcach 

Komendant Trasy: phm. Michał Pałczyński 

Obsługa: Instruktorzy Chorągwi Kieleckiej im. S. Żeromskiego 

 

31-05-2012 – Łagów - Wał Małacentowski – Bieliny - Kakonin 

01-06-2012 – Kakonin – Góra Łysica - Święta Katarzyna – Bodzentyn - Tarczek 

02-06-2012 – Tarczek – Śniadka - Rezerwat Wykus - Mostki /zlot/ 

03-06-2012 – Mostki /zlot/ 

 

www.trasa2.prv.pl                       e-mail: trasa2@op.pl                               

     

Trasa III zuchowa (zagospodarowana, sprzęt wożony) 

O Puchar  Przewodniczącego  Związku Harcerstwa Polskiego 

Obsługa:  Instruktorzy Chorągwi Kieleckiej im. S. Żeromskiego 

 

      01-06-2012 – Starachowice 

      02-06-2012 – Starachowice – Parszów - Mostki /zlot/ - Parszów  

      03-06-2012 – Parszów – Mostki /zlot/ 

 

      http://rajdswietokrzyski.zhp.pl/         e-mail: 3trasa@rajdswietokrzyski.zhp.pl  

http://www.starachowice.zhp.pl/
http://www.rajdswietokrzyski.zhp.pl/
http://www.trasa1.prv.pl/
mailto:trasa1@op.pl
http://www.trasa2.prv.pl/
mailto:trasa2@op.pl
http://rajdswietokrzyski.zhp.pl/index.php/strony-tras/iii-trasa-2/
mailto:3trasa@rajdswietokrzyski.zhp.pl


      Trasa IV  zagospodarowana 

O Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 

Komendant Trasy: pwd. Karolina Bilska 

Obsługa: 82 Drużyna Harcerska „Kubuś” im. E. Dymitrowa-Flisa „Robura” 

 

31-05-2012 – Ostrowiec Świętokrzyski – Budy Brodzkie - Lubienia 

01-06-2012 – Lubienia – Starachowice - Śniadka  

02-06-2012 – Śniadka - rezerwat Wykus - Mostki /zlot/ - Wielka Wieś 

03-06-2012 – Wielka Wieś – Mostki /zlot/ 

 

http://www.82kubus.eu                             e-mail: bilonka77@o2.pl  

 

     Trasa V zagospodarowana   

     O Puchar Wojewody Świętokrzyskiego 

Komendant Trasy: hm. Tomasz Łebek 

Obsługa: 38 Starachowicka Drużyna Harcerska im. Emilii Plater 

 

31-05-2012 – Kielce –  Radostowa  

01-06-2012 – Radostowa – Święta Katarzyna - Bodzentyn – Siekierno 

02-06-2012 – Siekierno – Mostki /zlot/ - Parszów 

03-06-2012 – Parszów – Mostki /zlot/ 

 

     www.rajd.starachowice.zhp.pl                                 e-mail: tomek@starachowice.zhp.pl  

 

 

Trasa VI  seniorów (trasa pieszo-autokarowa) 

O Puchar Starosty Starachowickiego 

Komendant Trasy: phm. Józef Minda 

Obsługa: Żeglarski Krąg Starszyzny „Bejdewind” 

 

01-06-2012 – Starachowice – Wycieczka autokarowa po atrakcjach Gór Świętokrzyskich m.in. 

Kałków - Święty Krzyż -  Święta Katarzyna – Wąchock 

02-06-2012 – Wąchock – Wykus /przejazd autokarem/ - Mostki /zlot/ 

03-06-2012 – Mostki /zlot/ 

 

 http://rajdswietokrzyski.zhp.pl/                                    e-mail: 6trasa@rajdswietokrzyski.zhp.pl  

 

 

Trasa VII „Jędrusiowa” zagospodarowana  

O Puchar Prezydenta Miasta Starachowice 

 

Komendant Trasy: pwd. Mateusz Ślaski 

Obsługa: 15 Grunwaldzka Drużyna Harcerska im. „Jędrusiów” 

 

31-05-2012- Suchedniów PKP - rezerwat Dalejów - Bliżyn 

01-06-2012- Bliżyn – Brzask - Góra Baranowska – Rejów - Skarżysko Kamienna 

02-06-2012- Skarżysko Kamienna – Michałów - rezerwat Rydno - Wielka Wieś – Mostki /zlot/ - 

Wielka Wieś 

03-06-2012- Wielka Wieś - Mostki /zlot/ 

 

http://www.jedrusie.org/                                                    e-mail: 7trasa@jedrusie.org   

                                        

 

 

http://82kubus.eu/wordpress/rajd/2012-54-hrs/
mailto:bilonka77@o2.pl
http://www.rajd.starachowice.zhp.pl/
mailto:tomek@starachowice.zhp.pl
http://rajdswietokrzyski.zhp.pl/index.php/strony-tras/vi-trasa-2/
mailto:6trasa@rajdswietokrzyski.zhp.pl
http://www.jedrusie.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=53&Itemid=58
mailto:7trasa@jedrusie.org


Wzór  (Format A4) 

       Karta zgłoszenia udziału w 54 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 Pesel 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. Zamawiamy koszulki rajdowe w ilości ...... sztuk.  S..... M....., L......., XL......, XXL…… 

za które zobowiązujemy się zapłacić na starcie rajdu.  

      

 5. Stwierdzamy, że jest nam znany regulamin 54 Harcerskiego Rajdu  

      Świętokrzyskiego i zobowiązujemy się go przestrzegać. 

 

 

.........................................                                           ....................................... 
       podpis-pieczątka jednostki                                                         Czytelny podpis instruktora- 

     nadrzędnej patrolu                                                                                  opiekuna patrolu 


