Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Żywiec

REGULAMIN
XXXV RAJDU BESKDZKICH TRAMPÓW
23-24.11.2018r.
Druhny i Druhowie !
„Na tropie tajemnic Flinsotnów Hufca” to tematyka XXXV Rajdu Beskidzkich Trampów. Na Rajdzie
uczestnicy m.in. poznają historię hufca, zagłębią się w techniki harcerskie oraz spędzą wspólnie czas w
harcerskim gronie. Wszystko będzie wchodzić w fabułę bajki Flinstonowie- czyli akcja będzie zaczynać
się w prehistorycznym czasie (czyli początki naszego hufca) i przenosić się do obecnych czasów. W
100- lecie odzyskania Niepodległości oraz 750-lecie Żywca na rajdzie na harcerzy będzie czekać
niespodzianka!
Tegoroczny rajd ma na celu:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

pogłębienie wiedzy o naszym mieście w 750-lecie Żywca;
aktywizację harcerskiej społeczności;
integrację środowiska harcerskiego z młodzieżą niezorganizowaną;
popularyzację harcerskiego stylu życia wśród mieszkańców Żywca.

Co Was czeka?
wspólne świętowanie okrągłej rocznicy Rajdu w 750-Lecie Żywca! – co za tym idzie mnóstwo
niespodzianek przygotowanych przez organizatorów!
niezapomniane wrażenia, nowe znajomości.
dla każdego uczestnika pamiątka-niespodzianka!
dwa dni spędzone z harcerską rodziną poszukując przygód!
tematyczne zajęcia programowe prowadzone przez wspaniałych i doświadczonych ludzi!

Założenia organizacyjne:
1.Organizator
Organizatorem Rajdu jest Komenda Hufca ZHP Żywiec.
2. Termin Rajdu
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w dniach 23-23.11.2018r.
3. Komenda rajdu
Pwd. Alekdsandra Sadowska - komendant rajdu
Pwd. Dawid Paleczny
- z-ca komendanta rajdu
Mł. Dominik Hyliński
- oboźny rajdu
Ćw. Paweł Rus
- kwatermistrz rajdu

Założenia regulaminowe:
1. Uczestnictwo i zgłoszenia
•
•

W Rajdzie mogą brać udział wyłącznie gromady, drużyny oraz kręgi instruktorskie Hufca ZHP Żywiec.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: sadowska.aleksandra@zhp.net.pl do 05.11.2018r.

•
•

Koszt rajdu wynosi 20 złoty, płatne w dniu przyjazdu na rajd.
Gromady/drużyny nie zostaną przyjęte na rajd, bez obecności drużynowego.
3.Wyżywienie i zakwaterowanie
Uczestnicy we własnym zakresie zapewniają sobie śniadanie oraz kolacje. Organizatorzy zapewniają ciepły
obiad w sobotę oraz wrzątek i herbatę do posiłków.
Zakwaterowanie zapewnia organizatorGastronomicznych w Żywcu.

nocleg odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomiczno-

4. Odpowiedzialność i ubezpieczenie.
Organizator ubezpiecza uczestników według listy przesłanej przez drużynowego. W przypadku braku
zgłoszenia osoby przez drużynowego organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia. Za
szkody wyrządzone w czasie rajdu odpowiedzialność ponoszą drużyny.

5. 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.

6. Współzawodnictwo patroli
Na trasach Rajdu będzie prowadzone współzawodnictwo patroli. Oceniane będzie:
•
•
•
•
•

udział w programie trasy
zdyscyplinowanie patrolu
regulaminowe umundurowanie
przejście trasy zgodnie z regulaminem
udział w konkursach na trasie

7. Zadania przedrajdowe:

Każdy uczestnik Rajdu zabiera przebranie za postać z bajki „Flinstonowie”

Uwagi końcowe
Komenda Hufca ZHP Żywiec zastrzega sobie prawo do zmiany w programie rajdu, który został
przedstawiony drużynowym oraz instruktorom. W sytuacjach spornych ostateczna interpretacja regulaminu
należy do komendy rajdu.

Wzór zgłoszenia drużyny:
W zgłoszeniu drużyny na rajd należy podać nazwę drużyny oraz tabelę z danymi (wg wzoru) :
Prosimy o podanie informacji o szczególnej diecie uczestnika, ile osób będzie jadło obiad wegetariański itp.
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