Harcerski Rajd Świętokrzyski
Starachowice
31.05-03.06.2018

REGULAMIN

60 JUBILEUSZOWEGO OGÓLNOPOLSKIEGO
HARCERSKIEGO RAJDU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
31.05.2018 – 03.06.2018 r.
„Droga do wolności”
…Ida skauci łez doliną
nocką ciemną nocką siną
raz, dwa, trzy.
Hej druhowie gdzie idziecie,
Czego szukacie po świecie…
Zapraszamy Was na Jubileuszowy Ogólnopolski Harcerski Rajd Świętokrzyski.
Rok 2018 to rok jubileuszy. Świętujemy razem 100-lecie odzyskania Niepodległości i 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego, a Senat RP ustanowił rok 2018 Rokiem
Harcerstwa.
Już po raz 60-ty przemierzać będziemy razem z wami świętokrzyskie szlaki.
Rajd to więc będzie szczególny, ale nie tylko dlatego .
Po raz pierwszy zabraknie na nim ikony starachowickiego harcerstwa, pomysłodawcy i wieloletniego komendanta Harcerskich Rajdów Świętokrzyskich, kogoś kto był
z nami zawsze przez te 60 lat – druha harcmistrza Stefana Derlatki .
Człowieka, który uczył wszystkich „mądrego patriotyzmu” oraz pokazywał piękno naszej świętokrzyskiej ziemi tak licznie zroszonej krwią bohaterów. Jego testament poniesiemy dalej wędrując po „Puszczy Jodłowej” i wspominając jego „barwne opowieści”.
I jak co roku zameldujemy:
Druhu Stefanie… Idzie Rajd!
…Ile nocy prześpiewanych aż po świt
Ile ognisk aż po brzask
Ile zwrotek zapamiętasz przez te dni
Schowaj w sercu - ruszać czas…
Musicie tam być razem z nami. Na co czekacie? Pakujcie plecak, sznurujcie
treki – przygoda na Was czeka. My też. Nie może Was tam zabraknąć!
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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 31.05 – 03.06.2018 r.
3. Cele Rajdu:
• propagowanie kwalifikowanej turystyki pieszej
• promocja województwa świętokrzyskiego
• promocja „harcerskiego stylu życia”
• edukacja ekologiczna
• edukacja regionalna
• propagowanie postaw patriotycznych
• „turystyka pamięci” – uczczenie 100-lecia odzyskania Niepodległości i 100-lecie
Związku Harcerstwa Polskiego
4. Zlot Rajdu
Zlot Rajdu odbędzie się w dniach 2–3 czerwca 2018 roku w Starachowicach.
5. Komenda Rajdu
hm. Mateusz Ślaski
komendant rajdu
hm. Dorota Chyczewska
z-ca komendanta rajdu ds. organizacyjnych
phm. Jacek Ołowiak		
komendant zlotu
ks. hm. Jarosław Kuśmierczyk kapelan rajdu, oboźny zlotu
phm. Tomasz Ślaski		
kwatermistrz rajdu
phm. Adrian Gorzkowski
kwatermistrz zlotu
phm. Paweł Szypulski 		
obsługa informatyczna rajdu
hm. Dariusz Kanclerz 		
obsługa filmowa rajdu http://hkf.starachowice.zhp.pl
pwd. Tomasz Paluch 		
Szef Drużyny Sztabowej
zabezpieczenie zlotu:
Inspektorat Harcerskiej Służby Zabezpieczenia Chorągwi Kieleckiej ZHP
Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice
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Założenia regulaminowe:
1. Uczestnictwo i zgłoszenia
W Rajdzie mogą brać udział wyłącznie patrole 4–15 osobowe reprezentujące jednostki
harcerskie (nie dotyczy trasy VI i VIII). 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 pow. 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 25.05.2018 r.
Trasa I (biwakowa, sprzęt noszony)
- 40 zł
Trasa II ( biwakowa, sprzęt wożony)
- 45 zł
Trasa IV, V, VI, VII (zagospodarowana) - 45 zł
Trasa III ( zuchowa)				
- 40 zł
Trasa VIII (autokarowa)			
- 40 zł
Dla osób pragnących przyjechać tylko na zlot w dniach 2-3.06.2018 – 15 zł (w tym
miejsce na rozbicie namiotu lub nocleg w warunkach turystycznych, gorący posiłek
w sobotę, pamiątkowy znaczek)
Wpłaty po tym terminie i na starcie trasy odpowiednio droższe o 5 zł od osoby.
Termin zgłoszeń upływa w dniu 25.05.2018 r.
Należność należy wpłacać na konto:
ING Bank Śląski S.A O/Starachowice
61 1050 1432 1000 0005 0015 5130 Komenda Hufca ZHP Starachowice.
W tytule wpłaty prosimy podać: DSZ 60 HRŚ oraz nazwę patrolu i miejscowość!
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 telefonu
komórkowego.
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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 VIII).
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, VI, 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, VIII – 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 (sobota)
• Wywiezienia bez dodatkowej opłaty miłych wspomnień z rajdu
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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 i Komenda Trasy.
9. Zlot Rajdu
Zlot Rajdu odbędzie się w Starachowicach w dniach 2 – 3 czerwca 2018 roku.
Apel kończący rajd rozpocznie się w Starachowicach plac Na Szlakowisku dnia
3 czerwca o godz. 11.00
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10. Zadania przedrajdowe:
a)
znaleźć w swoim środowisku zdjęcia z dawnych Rajdów, zdjęcia dzielimy na
kategorie po 20 lat (1-20 HRŚ, 21-40 HRŚ, 41-59 HRŚ) wstawić na profilu facebook
Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego oznaczyć obecnych na zdjęciu i autora
jeśli są znani w opisie umieścić edycję Rajdu, miejsce wykonania zdjęcia plus hashtag
#swietuchtakbylo
b)
Wydrukować kartkę, „I love Harcerski Rajd Świętokrzyski” (załącznik, do pobrania
ze strony) zrobić sobie z nią zdjęcie, wstawić na swój profil facebook, oznaczyć osoby
będące na zdjęciu a w opisie umieścić hashtag #iloveswietuch
Zadania przedrajdowe są dodatkowo punktowane na trasach.
Uwagi końcowe:
Patrole które zgłosiły zapotrzebowanie na noclegi wstępne przyjeżdżają w przeddzień
rozpoczęcia Rajdu i meldują się w miejscu startu trasy (lub innym ustalonym przez
komendę 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
http://starachowice.zhp.pl/
http://rajdswietokrzyski.zhp.pl/
oraz stronach tras rajdowych.
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TRASY RAJDU
Trasa I (biwakowa, sprzęt noszony) dla harcerzy starszych i wędrowników
(preferowany wiek 15+)
O Nagrodę Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego
Komendant Trasy: hm. Maciej Wlazło
Honorowy komendant: hm. Adam Massalski
Obsługa: Instruktorzy Hufca ZHP Kielce – Południe i przyjaciele
31.05.2018 - Końskie(pomnik harcerzy) - Niebo - Piekło - Sielpia Wielka (12 km)
01.06.2018 - Sielpia Wielka - Małachów - Stary Janów - Duraczów-Krasna-Szałas (27 km)
02.06.2018 - Szałas - Świnia Góra-Osieczyńska Góra-Berezów-Starachowice Zlot(20 km)
03.06.2018 - Starachowice 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 „Wataha” im. Żołnierzy Wyklętych
31.05.2018 – Marcinków PKP
01.06.2018 – (…)
02.06.2018 – (…)
03.06.2018 – Starachowice (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
01.06.2018 - Starachowice - Adamów – Brody (10 km)
02.06.2018 - Brody - Dziurów – Starachowice (13,5 km)
03.06.2018 – Starachowice (zlot)
www.trasa3.rajdswietokrzyski.zhp.pl 		
e–mail: 3trasa@rajdswietokrzyski.zhp.pl
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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, Hufiec Starachowice
31.05.2018 – Skarżysko Kamienna - Mostki - Cygańska Kapa - Wielka Wieś (20 km)
01.06.2018 – Wielka Wieś - Lipie - Lubienia (22 km)
02.06.2018 – Lubienia - Lipie - Starachowice (11 km)
03.06.2018 – Starachowice (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
31.05.2018 – Św. Katarzyna - Ciekoty – Barcza – (11 km)
01.06.2018 – Barcza – Siekierno – (16 km)
02.06.2018 – Siekierno - Wykus – Starachowice – (16 km)
03.06.2018 – Starachowice (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: phm. Paweł Szypulski
Obsługa: starszyzna i instruktorzy Hufca ZHP Starachowice
31.05.2018 – Wąchock (Quest) – Polana Langiewicza – HOOLubianka – (4,6 km + 12 km)
01.06.2018 – do wyboru przez uczestników:
HOO Lubianka – szlak zielony – rowerowy czerwony – niebieski – Rezerwat Wykus –
HOO Lubianka – (20 km)
lub Starachowice (Quest 12 km)
lub służba kwatermistrzowska na obozowisku
02.06.2018 - HOO Lubianka - Starachowice - Lipie - szlak żółty – miejsce zlotu – (14 km)
03.06.2018 – Starachowice (zlot)
www.trasa6.rajdswietokrzyski.zhp.pl 		
e–mail: 6trasa@rajdswietokrzyski.zhp.pl
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Trasa VII „Jędrusiowa” (zagospodarowana) dla harcerzy, harcerzy starszych
i wędrowników
O Nagrodę Prezydenta Miasta Starachowice (na tej trasie dodatkowo „Puchar
Jędrusiowy”)
Komendant Trasy: pwd. Wiktoria Sajda
Obsługa: XI Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Bohaterów Westerplatte
i przyjaciele
31.05.2018 – Skarżysko Kamienna - Zalew Rejowski - Parszów (12 km)
01.06.2018 – Parszów - Wykus - Wąchock (19 km)
02.06.2018 – Wąchock - Starachowice (8 km)
03.06.2018 – Starachowice (zlot)
www.trasa7.rajdswietokrzyski.zhp.pl 		
e–mail: 7trasa@rajdswietokrzyski.zhp.pl
Trasa VIII – autokarowa dla seniorów
2.06.2018 – godz. 10.00 Starachowice Hufiec ZHP - (wycieczka objazdowa po Górach
Świętokrzyskich )
3.06.2018 – Starachowice ( zlot)
www.rajdswietokrzyski.zhp.pl

e–mail: starachowice@zhp.pl
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Wzór (Format A4)

Karta zgłoszenia udziału w 60 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
L.p.

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 60 Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego
i zobowiązujemy się go przestrzegać.
.........................................

Podpis–pieczątka jednostki nadrzędnej patrolu

			

		

.......................................

Czytelny podpis instruktora– opiekuna patrolu

