Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec im. Stanisława Staszica
w Starachowicach

REGULAMIN
57 OGÓLNOPOLSKIEGO HARCERSKIEGO
RAJDU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
04.06.2015 – 07.06.2015 r.

„ Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń …”
Święty Jan Paweł II

Druhny i Druhowie !
Przed nami kolejny już 57 Ogólnopolski Harcerski Rajd Świętokrzyski.
Chcemy po raz kolejny pokazać Wam naszą "Małą Ojczyznę" jaką są dla nas Góry Świętokrzyskie.
Tym razem zapraszamy Was do Królewskiego Zamku w Chęcinach. Zamku w którym nastąpiło
zgrupowanie wojsk polskich wyruszających pod wodzą króla Władysława Jagiełły pod Grunwald.
Rok 2015 to 605 rocznica Bitwy pod Grunwaldem.
Przeniesiemy się w czasy o których tak pięknie pisał Henryk Sienkiewicz laureat literackiej nagrody
Nobla za całokształt twórczości. Rok 2015 to także 110 rocznica przyznania tej nagrody i 115 rocznica
ukazania się drukiem książki oraz 55 rocznica ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”.
Chcemy byście tak jak nasz wieszcz poczuli atmosferę tamtych czasów. Czasów wielkich czynów
i potęgi Rzeczypospolitej. Czasów rycerza Zawiszy Czarnego, który do dziś jest wzorem dla harcerzy
oraz przypomnieniem by szanowali prawo i postępowali po rycersku.

To wspaniałe miejsce mocy możesz zobaczyć razem z nami, więc...
ruszaj na szlaki 57 Ogólnopolskiego Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego .

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 04 - 07.06.2015 r.
3. Cele Rajdu:
 propagowanie kwalifikowanej turystyki pieszej
 promocja województwa świętokrzyskiego
 promocja "harcerskiego stylu życia"
 edukacja ekologiczna
 pielęgnowanie historii oręża polskiego
4. Zlot Rajdu
Zlot Rajdu odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2015 roku w Chęcinach.
5. Komenda Rajdu
phm. Tomasz Sobański
- komendant rajdu
phm. Ilona Traczyk
- komendantka zlotu
hm. Irena Tuchowska
- sekretarz rajdu
ks. hm. Jarosław Kuśmierczyk - kapelan rajdu, oboźny zlotu
pwd. Tomasz Ślaski
- 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 rajdu
Harcerska Służba Porządku Publicznego – zabezpieczenie zlotu

Założenia regulaminowe:
1. Uczestnictwo i zgłoszenia
W Rajdzie mogą brać udział wyłącznie patrole 4-12 osobowe reprezentujące jednostki harcerskie /nie
dotyczy trasy VI/. Zgłoszenia przyjmowane są według załączonego wzoru i potwierdzone przez
jednostkę nadrzędna patrolu. Patrole ponad 12 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 osób 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 płatne do dnia 29.05.2015 r.
Trasa I, II (biwakowa, sprzęt noszony)
- 40 zł
Trasa IV, V, VII (zagospodarowana)
- 45 zł
Trasa III ( zuchowa)
- 35 zł
Trasa VI (seniorów)
- 80 zł
Wpłaty po tym terminie i na starcie trasy odpowiednio droższe o 5 zł od osoby.
Termin zgłoszeń upływa w dniu 29.05.2015 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.
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

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 Chęcinach w dniach 6 - 7 czerwca 2015 roku.
Apel kończący rajd rozpocznie się w Chęcinach 7 czerwca o godz. 11.00
10. Zadania przedrajdowe:
a/ wykonajcie plakat / technika dowolna / o tematyce ekologicznej – „ Łysogóry czyste góry”
b/ „Misiek Zdzisiek zbiera nakrętki” – włączamy się do akcji - zbieramy i przywozimy plastikowe
nakrętki dla fundacji „Błękitny Promyk Nadziei „
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) wiek uczestników powyżej 14 lat
O Nagrodę Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego
Komendant Trasy: hm. Maciej Wlazło
Honorowy komendant : hm. Adam Massalski
Obsługa: Instruktorzy Hufca ZHP Kielce - Południe
4.06.2015 - Łagów - Łazy - Sędek - g.Kiełki - g.Zamczysko - Widełki - Cisów (15 km)
5.06.2015 - Cisów - g.Stołowa - rez. Białe Ługi - g.Kamień - Trzemosna - Kiełków – Morawica
(23km)
6.06.2015 - Morawica - Wolica* - Podzamcze (zlot) (16 km)
7.06.2015 - Podzamcze - Chęciny (4 km)
www.trasa1.rajdswietokrzyski.zhp.pl

e-mail: 1trasa@rajdswietokrzyski.zhp.pl

Trasa II (biwakowa, sprzęt noszony) dla harcerzy starszych i wędrowników
O Nagrodę Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP
Komendant Trasy: phm. Maciej Chęciński
Obsługa: Instruktorzy Hufca ZHP Kielce - Miasto
4.06.2015 - Jędrzejów – Złotniki – Żarczyce Duże - 22 km
5.06.2015 - Żarczyce Duże – Małogoszcz – g. Czubatka – Bocheniec - 15,5 km
6.06.2015 – Bocheniec – Bolmin – Grząby Bolminskie – Jedlnica – Grzywy Korzeczkowskie –
Chęciny – Podzamcze – 15 km
7.06.2015 – Podzamcze – Chęciny / zlot/ - 4 km
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: pwd. Sławomir Kałamaga
Obsługa: Instruktorzy Hufca ZHP Starachowice im. Stanisława Staszica
5.06.2015 - Kielce - / gra miejska/ - 6 km
6.06.2015 - Kielce / przewóz autokarem/ Jaskinia Raj- Chęciny/ zlot/ - 8 km
7.06.2015 - Chęciny / 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: pwd. Karolina Bilska
Obsługa: 82 Drużyna Harcerska „Kubuś” im. E. Dymitrowa-Flisa „Robura” Hufiec Starachowice

4.06.2015 - Piekoszów - Przełęcz Pod Belnią - Góra Zielona - Jaskinia Piekło - Gałęzice - 16 km
5.06.2015 - Gałęzice - Rezerwat Góra Miedzianka - Góra Bocheniecka - Bolmin - 18 km
6.06.2015 - Bolmin - Glinianki - Korzecko - Zamek Królewski w Chęcinach - 10 km
7.06.2015 – Chęciny / 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
4.06.2015 - Start Góra Telegraf - Góra Patrol - Szewce pomnik 18 km
5.06.2015 - Gałęzice- Zajączków – G. Miedzianka - Rez. Milechowy - Bolmin 20 km
6.06.2015 - Bolmin - Korzecko - rezerwat Góra Rzepka- Chęciny / zlot/ 10 km
7.06.2015 - Chęciny / zlot/
www.trasa5.rajdswietokrzyski.zhp.pl

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

Trasa VI dla seniorów, instruktorów i harcerskich rodzin (trasa pieszo-autokarowa)
O Nagrodę Starosty Starachowickiego
Komendant Trasy: phm. Józef Minda
Obsługa: Żeglarski Krąg Starszyzny „Bejdewind”
5.06.2015 – Kielce / gra miejska /- Tokarnia
6.06.2015 – Tokarnia / zwiedzanie skansenu / - Chęciny / zlot/
7.06.2015 – Chęciny / 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
4.06.2015 - Kielce PKP- G. Pierścienica- G.Biesak- G.Kolejowa- rezerwat Biesak- Białogon 15 km
5.06.2015 - Białogon- Zalesie- G.Patrol- Słowik- G.Okraglica- G.Wiśniowa- Gałęzice – 18 km
6.06.2015 - Gałęzice - Jaskinia Piekło- G.Zelejowa- Chęciny
7.06.2015 - Chęciny / zlot/

www.trasa7.rajdswietokrzyski.zhp.pl

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

Wzór (Format A4)

Karta zgłoszenia udziału w 57 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. Stwierdzamy, że jest nam znany regulamin 57 Harcerskiego Rajdu
Świętokrzyskiego i zobowiązujemy się go przestrzegać.

.........................................
podpis-pieczątka jednostki
nadrzędnej patrolu

.......................................
Czytelny podpis instruktoraopiekuna patrolu

