
XVI HARCERSKI RAJD 
„LIŚĆ RPG” 

 
14-16.10.2016r 

Jakiż jest piękny świat. Równiny porośnięte trawą falującą niczym 
ocean, ciągnące się aż po horyzont. Rzeki z porozrzucanymi po 
brzegach wioskami. Rzeki z łatwością poruszające ogromnymi 
kołami młynów. W końcu i lasy nieprzebyte pełne pradawnych 
dębów pamiętających niejedno, milcząco i majestatycznie 
przyglądających się podróżnikom gnającym przez ostępy, ruczaje. 
Dumne zamki spoglądające na okolicę oknami swych wież. 
Wioski malowniczo kryjące się po lasach, pełne ludzi… 
 Ludzi z ogromem problemów dnia codziennego, zagrożonych 
ze wszystkich stron przez czyhające niebezpieczeństwa. Niestety 
nie tylko takie jak zjawy, krwiożercze bestie, pragnące zjeść 
wszystko co dobre i pożywne, czy siły przyrody; powodzie, 
pożary, burze wyrywające drzewa z korzeniami, ale także 
przebiegli, wredni, źli do szpiku kości inni ludzie.   
 Jakiekolwiek były twoje pobudki, czy chęć ocalenia świata, a 
może zdobycia skarbów czy sławy, rzuciłeś wszystko w diabły i 
ruszyłeś na szlak w poszukiwaniu przygód. Teraz stoisz o krok 
przed drewnianą przekrzywioną tabliczką oznajmiającą nazwę 
wioski.  

„Podszytniewo”, to tutaj przyjdzie spędzić Ci kolejne kilka 
godzin, albo kilka dni. Nie wiesz jakich ludzi spotkasz i co 
będziesz robił, ba nawet czy przeżyjesz. Jednak podoba Ci się ta 
niepewność. Mimo niewielkiego doświadczenia wiesz, że trzeba 
brać wszystkie ewentualności pod uwagę oraz, że nie każdy 
potwór to smok. 

 

 
 

1. Cele rajdu: 

 Poznanie walorów turystycznych i okolic miasta, jego środowiska 
przyrodniczego, 

 Odkrywanie uroków regionu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, 

 Popularyzacja turystyki pieszej, jako formy czynnego wypoczynku, 

 Podniesie sprawności fizycznej, poprawienie stanu zdrowia dzieci i 
młodzieży, 

 Kształtowanie zamiłowania do krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej, 

 Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za własne środowisko, 

 Promowanie zdrowego trybu życia, 

 Zapoznanie się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, 
szlakach, itp., 

 Integracja środowisk harcerskich, 

 Poznanie mitologii Słowiańskiej, 

 Nauka rzemiosła średniowiecznego, 

 Poznanie stylu życia naszych Pradziadów. 
 

 

2. Organizator: 
Harcerze i instruktorzy hufca ZHP Skierniewice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Komenda rajdu: 
Komendant rajdu:                pwd.Sambor Maciejak 
Zastępca ds. programowych:   Wiktoria Woźnicka  
Zastępca ds. organizacyjnych:             Agata Gacia 
Zastępca ds. zasobów ludzkich:            Ewa Śmigielska 



Zastępca ds. tresury Łosi:              Bartosz Caban 
Wszelkie informacje na temat Rajdu uzyskać można: 
- na stronie internetowej:  skierniewice.zhp.pl 
- pisząc na adres mailowy: liscrpg2016@gmail.com 
- pod numerami telefonów: 

Sambor Maciejak  669 026 919 
Wiktoria Woźnicka            695 137 456 
Ewa Śmigielska       794 757 125 

 Bartosz Caban  723 327 591 
 Agata Gacia             509 762 186 
 

4. Czas i miejsce 
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne w dniach 
14-16.10.2016 roku. 
Spotkanie organizacyjne (jeden reprezentant z patrolu): 8.10.2016 roku. 
Godz. 18.00 
Godzina startu: 
Rejestracja od godziny 17, 
Gra startuje o 18, 
Patrole mogą przybywać do godziny 19. 
Miejsce startu: 
Ośrodek „Łoś”, brama od strony asfaltu. 
Bolimowski Park Krajobrazowy/Okolice Ośrodka 

 

5. Odpłatność 
Koszt Rajdu 30 zł 
Wpłaty: 
Wpłat należy dokonywać w Biurze Hufca ZHP Skierniewice przy ul. 
Grzybowa 1. 
 Patrole z poza Hufca ZHP Skierniewice wpłaty na konto Hufca: PEKAO 
S.A. nr 63 1240 3321 1111 0010 0170 8085  z dopiskiem „LiscRPG2016- 
nazwa patrolu”. 
 

6. Uczestnictwo i zgłoszenia: 
W Rajdzie mogą brać udział wyłącznie patrole reprezentujące jednostki 
harcerskie pod opieką pełnoletniej osoby. 
Pełnoletni opiekun patrolu bierze udział w rajdzie na prawach uczestnika.  
Patrol musi liczyć 4-12 osób (wliczając w to opiekuna).  
Karty zgłoszeniowe potwierdzone prosimy kierować do dnia:  

19.09.2016r (włącznie) na adres mailowy: liscRPG2016@gmail.com 
Do zgłoszenia patrolu należy dołączyć zgodę od rodziców osób 
niepełnoletnich będących w składzie patrolu.  
Do 26.09.2016r. (włącznie) należy owe zgody dostarczyć, wraz z 
deklaracją odpowiedzialności opiekuna oraz dokonać wpłaty za 
uczestnictwo w rajdzie. Patrole z hufca ZHP Skierniewice dostarczają 
dodatkowe kartę zgłoszenia biwaku. 
Na spotkaniu organizacyjnym każdy reprezentant będzie musiał 
przedstawić podpisane dokumenty: 

 polisa ubezpieczeniowa patrolu (bądź kserokopia), 

 oryginały (bądź kserokopie) pozwoleń rodziców uczestników na 
udział w rajdzie 

 podpisane przez członków patrolu regulaminy: rajdowy, 
przeciwpożarowy, transportu, poruszania się po drogach –  
powyższe regulaminy dostępne są na stronie rajdu.  

 
Na starcie rajdu konieczne będzie posiadanie Uzupełnionej apteczki 
pierwszej pomocy i kamizelki odblaskowe!!! 
 

7. Wyposażenie patrolu: 
Patrole rajdowe muszą posiadać ekwipunek osobisty i patrolu, 
umożliwiający kilkudniową wędrówkę pieszą w zmiennych warunkach 
atmosferycznych oraz nocowanie w warunkach turystycznych: śpiwory i 
karimaty. Także przyrządy i przybory do mycia i jedzenia (m.in. niezbędnik 
i menażka). Każdy patrol musi posiadać kompletną apteczkę pierwszej 
pomocy, kamizelki odblaskowe, kompas (busole). Uczestnicy muszą 
posiadać kompletny mundur harcerski. 
Każdy patrol musi posiadać przynajmniej jeden telefon komórkowy. 
Patrole wędrownicze i patrole starszoharcerskie namioty turystyczne. 
 
 
 

8. Uprawnienia uczestnika 
Każdy uczestnik otrzymuje prawo do: 

  radosnego uśmiechu w każdej chwili, 

  miejsca na polu namiotowym, 

  pamiątki z rajdu, 

  gorącego posiłku (obiad) w sobotę (15 października), 

  miłych wspomnień z rajdu, 



  ubezpieczenia (tylko patrole z Hufca Skierniewice), 

  ciepłej wody lub herbaty do śniadania i kolacji, 
Ponadto zapewniamy: 

 dyplomy dla wszystkich uczestników rajdu, 

 mapy okolicy, 

 dobrą zabawę i ciekawy program. 
 

9. 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 prawa do wszelkich świadczeń. 
 

10. Współzawodnictwo: 
Podczas Rajdu będzie prowadzone współzawodnictwo patroli. Patrole 
będą oceniane przez Komendę Rajdu wg następujących kryteriów: 

 udział w programie, 

 realizacja zadań przedrajdowych, 

 postawa harcerska, 

 zdyscyplinowanie patrolu, 

 regulaminowe umundurowanie i poprawny ekwipunek patrolu, 

 przejście trasy zgodnie z regulaminem, 

 ogólne wrażenie, 

 inne – dodatkowe punkty Komendy Rajdu. 
Współzawodnictwo podzielone jest na piony harcerski, starszo  
harcerski i wędrowniczy. Patrol jest przydzielany do trasy względem 
wieku większości członków. 
 
 
 
 

11. Zadania przed rajdowe. (Elementy punktowane) 

 każdy patrol musi przygotować element pozwalający na 
jednoznaczne rozpoznanie patrolu z odległości 100m, 

 każdy uczestnik musi mieć strój z epoki średniowiecza 
odpowiadający odgrywanej postaci, 

 obowiązkowa odprawa 9.10.2016, na której musi być jeden 
reprezentant patrolu (patrole spoza Skierniewic rozpatrywane 
indywidualnie). 

 Wybór postaci przedstawionych na wydarzeniu 
 

12. Uwagi końcowe. 
Rajd jest imprezą rekreacyjną. Za zachowanie uczestników i wszelkie 
szkody wyrządzone przez patrol odpowiada opiekun patrolu. Na teren 
zakwaterowania wpuszczani będą tylko uczestnicy rajdu oraz osoby 
zaproszone .Ostateczna interpretacja regulaminu rajdu należy do Komendy 
Rajdu. Szczegółowe instrukcje będą przekazywane na bieżąco. Komenda 
zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 

 


