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REGULAMIN XV PIESZEGO HARCERSKIEGO 

RAJDU „ŁOŚ” 

ORGANIZATOR 

 
 

TERMIN 
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w 
dniach 22-24.06.2018r. 
Godzina i miejsce startu zostaną podane bliżej 
terminu rajdu. 

 
MIEJSCE RAJDU 

Okolice gminy Puszcza Mariańska. 
 

KOMENDA RAJDU 
Komendantka rajdu: pwd. Natalia Wasilewska 
Z-ca komendantki rajdu ds. organizacyjnych:  
HO Kamil Dziedzic 
Program: Ingenii – Zespół Programowy Hufca 
Skierniewice 

 
Wszelkie informacje o Rajdzie uzyskać można: 
- pisząc na adres mailowy: 
rajd.skierniewice@gmail.com  
- pod numerem telefonu: 795-990-406 – pwd. 
Natalia Wasilewska 
- na wydarzeniu facebookowym: XV Pieszy Rajd 
Harcerski „ŁOŚ”  

 
ODPŁATNOŚĆ 
Patrole z  Chorągwi Łódzkiej - 25 zł od 
uczestnika  
Patrol spoza Chorągwi Łódzkiej – 25 zł + 
6zł(23% VAT) = 31 zł 
Pełnoletni opiekun patrolu - nieodpłatnie.  
Wpłat należy dokonywać w Biurze Hufca ZHP 
Skierniewice (ul. Grzybowa 1). 
Patrole spoza Hufca ZHP Skierniewice prosimy 
o dokonywanie wpłat na nr konta 63 1240 3321 
1111 0010 0170 8085 tytułem "Rajd ŁOŚ + nazwa 
patrolu" .  
Prosimy o dokonanie jednego przelewu za cały 
patrol oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na 
adres mailowy rajdu. 

 

UCZESTNICTWO I  ZGŁOSZENIA 
W rajdzie mogą brać udział wyłącznie 
patrole reprezentujące jednostki harcerskie 
pod opieką pełnoletniego Instruktora. 
Pełnoletni instruktor/opiekun patrolu bierze 
udział w rajdzie na prawach uczestnika.  
Patrol musi liczyć minimum 5 osób, 
maksimum 16 (w tym pełnoletni opiekun).  
Patrol zgłasza się na jedną z wybranych 
tras: zuchową, harcerską lub starszo 
harcerską. 
Patrol zgłasza się na rajd poprzez 
uzupełnienia zgłoszenia pod linkiem: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
See-
0RrICpemnzvpCiQSUkdMooFaYMxh7pVpvR
Ml-OV0Ply3Q/viewform?c=0&w=1  oraz 
dokonaniem wpłaty za uczestnictwo w 
nieprzekraczalnym terminie: 11.06.2018r. 
(włącznie). Wypełnienie tych warunków  
jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na 
rajd. 
Dodatkowo w dniu startu należy okazać: 

• Polisę ubezpieczeniowa patrolu (bądź 
kserokopia), 

• Oryginały (bądź kserokopie) pozwoleń 
rodziców niepełnoletnich uczestników 
na udział w rajdzie* 

• Deklaracje odpowiedzialności opiekuna 
potwierdzoną przez jednostkę 
nadrzędną patrolu (tj. komendanta 
hufca)* 

• Podpisane przez członków patrolu 
regulaminy* 

• Uzupełnioną apteczkę pierwszej 
pomocy! 

• Kamizelki odblaskowe!!! 

 
Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych 
dokumentów lub elementów wyposażenia jest 
równoznaczny z wykluczeniem z rajdu! 

 
*wszelkie niezbędne dokumenty znajdziecie pod adresem: 
www.skierniewice.pl/menu-programowe/rajd-los/  
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WYPOSAŻENIE PATROLU 

Patrole rajdowe muszą posiadać ekwipunek 
osobisty i patrolu, umożliwiający wędrówkę 
pieszą w zmiennych warunkach 
atmosferycznych oraz nocowanie w 
warunkach turystycznych: śpiwory, 
karimaty(wszyscy) oraz namioty (poza 
uczestnikami trasy zuchowej). Także 
przyrządy i przybory do mycia i jedzenia 
(m.in. niezbędnik i menażka). Każdy patrol 
musi posiadać kompletną apteczkę 
pierwszej pomocy, kamizelki odblaskowe, 
latarki i czajnik elektryczny. Uczestnicy 
muszą posiadać kompletny mundur 
harcerski. Każdy patrol musi posiadać 
przynajmniej jeden sprawny telefon 
komórkowy. 
 

UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW 
Każdy uczestnik otrzymuje prawo do: 
•   Radosnego uśmiechu w każdej chwili :) 
•   Pamiątkowej plakietki 
•   Gorącego obiadu w sobotę (23 czerwca) 
•   Ciepłej wody do śniadania i kolacji 
•   Miłych wspomnień z rajdu 
Ponadto zapewniamy: 
•   Atrakcyjne nagrody rzeczowe, dyplomy 
dla najlepszych patroli. 
•   Dobra zabawę i ciekawy program 
 
 

DYSKWALIFIKACJA 
Dyskwalifikacja uczestnika lub patrolu może 
nastąpić w wypadku nieprzestrzegania: 
Prawa Harcerskiego, przepisów ochrony 
przyrody i bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, regulaminu rajdu i 
pozostałych 
regulaminów. 
Dyskwalifikacja jest równorzędna z 
wykluczeniem z Rajdu i utratą praw do 
wszelkich świadczeń 
 
 

 
 
 
 

 
WSPÓŁZAWODNICTWO 

Rywalizacja będzie rozgrywać się w trzech 
kategoriach: zuchowej, harcerskiej i starszo 
harcerskiej. 
Podczas rajdu będzie prowadzone 
współzawodnictwo patroli. 
Patrole będą oceniane przez komendę 
rajdu.  
 

ZADANIA PRZEDRAJDOWE  
(Elementy punktowane) 

 
Informacje o zadaniach przedrajdowych 
zostaną wysłane na maila patrolowego 
zaraz po odczytaniu zgłoszenia. 
 
  

UWAGI KOŃCOWE 
Rajd jest imprezą rekreacyjną. Za 
zachowanie i wszelkie szkody wyrządzone 
przez patrol odpowiada pełnoletni opiekun 
patrolu. Na teren zakwaterowania będą 
wpuszczani tylko uczestnicy rajdu oraz 
osoby zaproszone.  
Ostateczne interpretacja regulaminu rajdu 
należy do Komendy Rajdu. Szczegółowe 
instrukcje będą przekazywane na bieżąco 
drogą mailową oraz przez wydarzenie na 
portalu społecznościowym Facebook.  
 
Komenda zastrzega sobie możliwość 
niezbędnych zmian w regulaminie. 
 
 


