5. CELE RAJDU
 Współzawodnictwo patroli
Sprawdzenie wiedzy ogólnoharcerskiej oraz sprawności fizycznej
 Poznanie Sulęcina i okolic
 Dobra harcerska zabawa
 Odnowienie starych i nawiązanie nowych znajomości.

REGULAMIN RAJDU
XIII RAJD HARCERSKI
"CZERWONA JEDYNKA"



"SZLAKIEM CICHOCIEMNYCH "
3 DSH

1.ORGANIZATOR
„RED 1 ONE” im. Cichociemnych

2. TERMIN I MIEJSCE RAJDU
XIII Rajd odbędzie się bez względu na pogodę , w dniach
24 - 26 kwietnia 2020 r. w okolicach SULĘCINA. Bazą rajdu jest hala
sportowa Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie ul: E. Plater 1
3. KOMENDA RAJDU
Komendant Rajdu - dh Katarzyna BRZEZIŃSKA
Z-ca komendanta - dh Piotr SKRZYPACZ
Z-ca komendanta - dh Wiktoria BOROWSKA
Z-ca komendanta - dh Wiktoria ZIOMEK
Z-ca komendanta - dh Klaudia LACHOWSKA
Kwatermistrz - dh Jakub KACZKOWSKI
Skarbnik rajdu
- pwd Michał CHOIŃSKI
4. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA

W Rajdzie udział biorą – reprezentacje drużyn
starszoharcerskich wiek 13-16 lat + opiekun "18+"
i wędrowniczych wiek "16 +"
Patrol składa się od 6 do 10 osób pod opieką
pełnoletniego opiekuna;
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 06.04.2020r.
Wpisowe w wysokości 22 zł od uczestnika płatne na konto

87 1090 1535 0000 0001 4270 1856 z dopiskiem:
DODATKOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZADANIOWA
XIII RAJD HARCERSKI „CZERWONA JEDYNKA”
i Nazwą Patrolu + Kwota 22 zł x ilość osób + karta Zgłoszenia
Patrolu na Rajd do dnia 06.04.2020 r.

Drużyny i osoby zgłoszone i dokonujące
wpłaty po terminie 06.04.2020 r

NIE BĘDĄ dopuszczone do Rajdu.




6. EKWIPUNEK PATROLU, HARCERZA
 Patrolu: proporzec, apteczka, busola.
Harcerza: karimata, śpiwór ,regulaminowe umundurowanie,
strój polowy, latarka , menażka, niezbędnik, obuwie sportowe,
dobry humor.
7.ORGANIZATOR ZAPEWNIA
 Miejsce na nocleg
 Gorący posiłek w sobotę
 Nagrody dla najlepszych
 Pamiątkową plakietkę
 Herbatę do posiłków



8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Patrole klasyfikowane będą według pionów wiekowych :
Harcerze starsi i Wędrownicy
 Prosimy pamiętać o pełnoletnim opiekunie
oraz ubezpieczeniu patrolu i osób.
 Wpisowe od drużyny zgodne z liczbą osób w zgłoszeniu
nie podlega zwrotowi.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez uczestników rajdu . !!!!!
* Baza rajdu czynna w dniu 24.04.2020 r. od 17:15
*Wszelkie bieżące informacje dotyczące rajdu dostępne na
mailu: Uwaga zmiana 3dshredone@o2.pl
*** Z przyjazdem do Bazy Raju patrol zobowiązany jest okazać
pokwitowanie wpłaty za Rajd i Ubezpieczenie !!!!!!!
UWAGA! Patrole bez pełnoletniego opiekuna , ubezpieczenia ,
potwierdzenia wpłaty na Rajd nie będą dopuszczane
do udziału w rajdzie.

CZUWAJ !!!!!!!!!!! 3DSH „RED 1 ONE”

