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I SKIERNIEWICKIEGO
RAJDU HARCERSKIEGO

PIONA
Skierniewice

10-12.06.2016 r.
skierniewice.zhp.pl/piona

1. Cele rajdu

2. Organizator

• Poznanie terenu i historii Skierniewic 
• Zwiedzanie miejsc, które na co dzień nie są dostępne, a mają znaczenie historyczne
• Wzmocnienie więzi i braterstwa w hufcu
• Popularyzacja ciekawej formy wypoczynku
• Propagowanie proekologicznego stylu życia
• Promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia
• Podniesie sprawności fizycznej, poprawienie stanu zdrowia dzieci i młodzieży
• Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za własne środowisko
• Integracja środowisk harcerskich i młodzieży szkolnej

Instruktorzy i harcerze z Hufca ZHP Skierniewice

Najważniejsze informacje na temat Rajdu uzyskać można:
- na stronie internetowej: www.skierniewice.zhp.pl/piona
- pisząc na adres mailowy: rajdpiona@gmail.com
- na wydarzeniu facebook’a: PIONA Skierniewicki Rajd Harcerski

3. Komenda rajdu

Komendant rajdu: pwd. Przemysław Sarzyński tel.: 795-973-070

Z-ca kom. ds. programowych: sam. Natalia Wasilewska tel.: 795-990-406

Z-ca kom. ds. organizacyjnych: Mateusz Mazuchowski; tel.: 793-000-707

Z-ca kom. ds. promocji: sam. Aleksandra Nowakowska; tel.: 795-400-026

Z-ca kom. ds. pozyskania sponsorów: Iwona Grochola; tel.: 530-683-353

Szef pionu zuchowego: Emilia Bielecka tel. 737-487-075

Szef pionu harcerskiego: Marta Zygmunt tel. 501-128-982

Szef pionu starszoharcerskiego i wędrowniczego: Adam Zaręba tel. 793-312-657

4. Termin

Rajd odbędzie się w dniach 10-12.06.2016 roku.

Zakwaterowanie:
Poligon wojskowy w Skierniewicach
96-100 Skierniewice

Godzina i miejsce startu:
Od 16:00 do 17:00 - harcerze, od 17:00 do 17:30 - zuchy.
Poligon Skierniewicki

5. Odpłatność

Dokładna mapa dojazdu i wszelkie informacje
na temat zgłoszeń są, lub zostaną wysłane do patrolowych patroli
zgłoszonych na rajd.

Koszt Rajdu:
Do 20.05.2016r. uczestnik - 24 zł (wpisowe) ; - opiekun patrolu - nieodpłatnie.
Do 27.05.2016r. uczestnik - 29 zł (wpisowe) ; - opiekun patrolu - nieodpłatnie.
Wpłat należy dokonywać w Biurze Hufca ZHP Skierniewice (ul. Grzybowa 1)
lub na konto: PEKAO S.A. nr 63 1240 3321 1111 0010 0170 8085
z dopiskiem PIONA 2016 - NAZWA PATROLU.

i

O kolejności zakwalifikowania na rajd decyduje dostarczenie kompletu
dokumentów rajdowych i szybka wpłata wpisowego!i
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7. Wyposażenie patrolu

Patrole rajdowe muszą posiadać ekwipunek osobisty i patrolu, umożliwiający
kilkudniowa wędrówkę pieszą w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz
nocowanie w warunkach turystycznych: namioty, śpiwory, karimaty. Także
przyrządy i przybory do mycia i jedzenia (m.in. niezbędnik i menażka jak i prowiant
na śniadania i kolacje). Każdy patrol musi posiadać kompletną apteczkę pierwszej
pomocy, kompas (busole), latarki. Uczestnicy muszą posiadać
kompletny mundur harcerski. Sprzęt będzie noszony przez uczestników Rajdu
pierwszego dnia imprezy. Każdy patrol musi posiadać przynajmniej jeden sprawny
telefon komórkowy, oraz dwie kamizelki odblaskowe (najlepiej żółta i czerwona).

8. Uprawnienia uczestnik

Zapewniamy:
• Pamiątkową plakietkę rajdową.
• Gorący posiłek (obiad) w sobotę (11.05.2016), ciepłą wodę do śniadania i kolacji.
• Ubezpieczenie (tylko patrole z Hufca Skierniewice)
• Nagrody i dyplomy dla najlepszych patroli, oraz mapy tras.

9. Dyskwalifikacja

Dyskwalifikacja uczestnika lub patrolu może nastąpić w wypadku nieprzestrzegania:
Prawa Harcerskiego, przepisów ochrony przyrody i bezpieczeństwa przeciwpoża-
-rowego, regulaminu rajdu i pozostałych regulaminów. Dyskwalifikacja jest równo-
-rzędna 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,

Współzawodnictwo podzielone jest na trzy piony metodyczne.

11. Zadania przedrajdowe

Zostaną podane bliżej terminu rajdu w wiadomościach prywatnych dla patrolowy-
-ch. Będzie to również potwierdzenie zakwalifikowania się na rajd. 

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.

Sprawdzaj >aktualności< regularnie!
www.skierniewice.zhp.pl/piona

Wszystkie potrzebne wzory dokumentów do zgłoszenia znajdziesz
na stronie internetowej rajdu skierniewice.zhp.pl/pionai

6. Uczestnictwo i zgłoszenia

W Rajdzie mogą brać udział wyłącznie patrole reprezentujące jednostki harcerskie
() pod opieką pełnoletniej osoby posiadającej uprawnienia pedagogiczne.
Pełnoletni instruktor/opiekun patrolu bierze udział w rajdzie na prawach uczestnika.
Patrol musi liczyć minimum 4 osoby, maximum 15 (w tym opiekun). 
Patrol zgłasza się na rajd drogą mailową po przez przesłanie karty zgłoszenia
(do pobrania na stronie Hufca Skierniewice) oraz wpłaceniu należności w siedzibie
hufca lub na podane konto, w nieprzekraczalnym terminie 30.05.2016 (włącznie).
E-mail na który należy wysyłać zgłoszenie: rajdpiona@gmail.com
Wypełnienie powyższych warunków jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na Rajd.

Dodatkowo w dniu startu należy okazać:
• Polisę ubezpieczeniowa patrolu (bądź kserokopia),
• Oryginały (bądź kserokopie) pozwoleń rodziców uczestników na udział w rajdzie
• Deklaracje odpowiedzialności opiekuna potwierdzoną przez jednostkę nadrzędną

patrolu (tj. Komendanta hufca)
• Podpisane przez członków patrolu regulaminy: rajdowy, przeciwpożarowy,

poruszania się po drogach
• Uzupełnioną apteczkę pierwszej pomocy!

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów jest równoznaczny
z wykluczeniem z rajdu!

• przejście trasy zgodnie z regulaminem,
• ogólne wrażenie,
• inne – dodatkowe punkty Komendy Rajdu.


