Regulamin Rajdu Harcerskiego „Wielka Ucieczka”

1.Cele Rajdu Harcerskiego Wielka Ucieczka 2020:
- Przybliżenie historii najbardziej brawurowej ucieczki lotników alianckich ze Stalagu Luft 3.
- Poznanie sylwetek bohaterów Wielkiej Ucieczki i ich losów;
- Współzawodnictwo patroli;
- Sprawdzenie wiedzy, umiejętności, wytrzymałości fizycznej;
- Nawiązanie znajomości z uczestnikami;
2.Organizatorzy:
- Komenda Hufca ZHP Żary
- 3 WDH „Azymut” – Żagań
- 1 DH „Pancerniacy” - Żagań
3.Partnerzy:
- Urząd Miasta Żagań
-Starostwo Powiatowe Żagań
- Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu
- Żagański Pałac Kultury w Żaganiu
- Nadleśnictwo Żagań Lipinki Lipinki Łużyckie
- Nadleśnictwo Żagań Żagań,
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Żaganiu
- Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu
4.Komenda Rajdu:
- hm. Mirosław Zengiel – Komendant Rajdu Żary
- Komendantka trasy 1 Dh Marta Sawicka –Szczesiak – drużynowa 1DH Pancerniacy
- Komendantka trasy 2 i 3 pwd. Elżbieta Rakotoarison – drużynowa 3 WDH Azymut
- hm Krystyna Zengiel – członek komendy
- Elżbieta Hausa – opieka medyczna
- hm Sławomir Pawłowicz - członek Komendy
5.Termin i miejsce rajdu:
XII Rajd harcerski Wielka Ucieczka odbędzie się w dniach 20-21-22 marca 2020 w Żaganiu i okolicach,
niezależnie od warunków pogodowych.

6. Uczestnicy – trasy Rajdu :
Trasa 1 :
- Zuchy (wiek 7- 10) -patrole 5 -10 osób + pełnoletni opiekun,
- Nieprzetarty Szlak, patrole 5 -8 osób + pełnoletni opiekun,
- Harcerze (wiek 11-13 lat), patrole 5-10 osób + pełnoletni opiekun,
Trasa 2:
- Starszoharcerska (wiek 14- 16) patrole 5 osób + pełnoletni opiekun, jako 6 osoba,
limit miejsc na trasie: 100 uczestników.
Trasa 3:
-Wędrownicza, (wiek 16 -21) patrole 5 osób w przypadku patrolu z niepełnoletnimi + pełnoletni
opiekun, jako 6 osoba.
limit miejsc na trasie : 100 uczestników.
,

.

7. Miejsce zbiórki – start – patrole zgłaszają się :
Trasa 1 - dnia 20 marca 2020r. godz. 09.30 Plac gen. Stanisława Maczka w Żaganiu.
Trasa 2 - dnia 20 marca 2020r. w godz. 12.00-14.00 Plac gen. Stanisława Maczka w Żaganiu.
Trasa 3-dnia 20 marca 2020r. w godz. 12.00-14.00 Plac gen. Stanisława Maczka w Żaganiu.
Uwaga ! W Rajdzie mogą brać udział patrole niezrzeszone w ZHP .Warunki takie jak dla pozostałych. Opłata
wpisowa jest powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
8.Wymagane dokumenty do zarejestrowania patrolu na rajdzie:
Każdy patrol powinien na starcie przedstawić następujące dokumenty (na załączonych wzorach):
-polisa ubezpieczeniowa,
-deklarację opiekuna w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci na Rajdzie,
-zgodę rodziców/ prawnych opiekunów na udział w XII Rajdzie Wielka Ucieczka,
-zgoda macierzystego Komendanta Hufca ZHP,
- potwierdzenie Komendanta lub skarbnika opłaconej składki statutowej
-potwierdzenie wpłaty wpisowego.
9.Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane będą do 29 lutego 2020roku do godz. 24:00 za pomocą formularza link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzbR6lV_pIZdBrpD_chS2K5UOTZQQlJYRUFJU1NJT1VQTTZGWjhXS1BWWi4u

Do zgłoszenia należy dołączyć załączniki : potwierdzenie wpłaty wpisowego, zgodę Komendanta Hufca i
Deklarację w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci na Rajdzie.
O przyjęciu na daną trasę decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie zgłoszenia, przez Komendę Rajdu, nastąpi
w ciągu 7 dni od rejestracji patrolu w systemie. Wszyscy członkowie patrolu –członkowie ZHP muszą mieć
uregulowane składki członkowskie ZHP.Deklarację w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci patrol
okazuje na starcie Rajdu. Na deklaracji musi być podpis komendanta hufca, wyrażający zgodę na udział w

Rajdzie oraz potwierdzenie opłacenia składek przez członków patrolu.

Wszelka korespondencja dotyczące rajdu tylko na: slawomir.pawłowicz@zhp.net.pl
10. WpisoweTrasa 1;
Wpisowe w wysokości 25 zł prosimy wpłacać na konto:
Komenda Hufca ZHP Żary, ul. Żagańska 24 Nr konta 03 1090 2561 0000 0006 4207 3065
Tytułem operacji : DSCZ Wielka Ucieczka,nazwa patrolu, dane wpłacającego.
W przypadku chęci otrzymania koszulki rajdu należy doliczyć jeszcze 23 zł.
Organizator zapewnia:
- koszulkę XII Rajdu Wielka Ucieczka (rozmiar do podania na zgłoszeniu, tylko męski wzór),
- ciepły posiłek 20 marca (piątek),
- pamiątkowa plakietka, dyplomy.
11. Wpisowe Trasa 2 i Trasa 3
Wpisowe w wysokości 65 zł/osobę prosimy wpłacać na konto
Komenda Hufca ZHP Żary, ul. Żagańska 24 Nr konta 03 1090 2561 0000 0006 4207 3065
Tytułem operacji : DSCZ Wielka Ucieczka, nazwa patrolu,dane wpłacającego.

12. Organizator zapewnia:
- koszulkę XIIRajdu Wielka Ucieczka (rozmiar do podania na zgłoszeniu, tylko męski wzór),
- pamiątkowa plakietka, dyplomy,
- prowiant na 2 kolacje, 2 śniadania i ciepły posiłek w sobotę,
-miejsce noclegowe w szkole sala gimnastyczna na karimatach( własne karimaty i śpiwór )
-niezapomniane przeżycia i satysfakcję z udziału w XII Rajdzie Wielka Ucieczka 2020,
-możliwość poznania fantastycznych osób,
- wrzątek do herbaty.
Uwaga! Wpisowe należy uiścić wraz ze zgłoszeniem patrolu na rajd do dnia 29.02.2020 .

13. Wyposażenie Patroli:
Wyposażenie patroli na trasie 1
- wygodne i sprawdzone obuwie, odzież dostosowana do aktualnych warunków pogodowych, pełne
umundurowanie, zeszyt + coś do pisania, zmienne obuwie.
Wyposażenie patroli na trasie 2 i trasie 3 (każdego uczestnika)
- karimata, śpiwór,
-wygodne i sprawdzone obuwie, odzież dostosowana do aktualnych warunków pogodowych,
-pełne umundurowanie,
- strój sportowy + obuwie sportowe,
- latarka, odblaski,
- zmienne obuwie,
- nóż, kubek, telefon + ładowarka, zeszyt + coś do pisania,
- woda, ciepły napój w termosie
Wyposażenie każdego patrolu na trasie 2 i trasie 3:- apteczka, saperka, kompas, przyrząd do mierzenia,
proporzec, zapałki, krzesiwo, zapalniczka,rozpałka, przybory do szycia, nożyczki, linka/sznurek latarka, odblaski
do wędrówek po drogach po zmroku!.
14. Zadania przedrajdowe dla trasy 2 i trasy 3 :
1. Każdy patrol wykona własnoręcznie portfel z materiałów naturalnych. Portfele kupione nie będą podlegały
ocenie. Każdy uczestnik będzie miał przy sobie zdjęcie do legitymacji (35mm x 45 mm)
15. Współzawodnictwo:
Na ocenę każdego patrolu składać będzie się:
- punktualność i dyscyplina,
- współpracapatrolu przy wykonywaniu zadań,
-posiadane wyposażenie,
- postawa zgodna z Prawem Harcerskim,
- wiedza i umiejętności,
-regulaminowe umundurowanie (wszystkie trasy).
16. Harmonogram Rajdu:

Trasa 1.
20 marca 2020r. (piątek)
09.30 - zbiórka na Placu gen. Stanisława Maczka w Żaganiu;
09.35 - Uroczysty Apel;
10.00 - gra terenowa dla poszczególnych grup (zuchy, NS, harcerze);
12.30 - 13.30 – ciepły posiłek
w Żagańskim Pałacu Książęcym;
14.00 -16.00 -świecowisko i podsumowanie przebiegu rajdu Wielka Ucieczka 2020 na trasie 1 .

Trasa 2 i Trasa 3.
20 marca 2020r. (piątek):
12.00 -14.00 -weryfikacja wymaganych dokumentów na Placugen. Stanisława Maczka w Żaganiu;
Po starcie zadania rajdowe;
17.15 - zbiórka przy Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu w pełnym umundurowaniu;
17.30 -Uroczysty Apel z udziałem zaproszonych gości;
18.00 - zadania rajdowe.Wydanie prowiantu na kolacje.
21 marca 2020r. (sobota): Wydanie prowiantu na śniadanie dla patroli;
Ciepły posiłek;
Zadania rajdowe;
Wydanie prowiantu na kolacje;
20.00-21.00 – czas do dyspozycji patrolu;
21.00- świecowisko/ ognisko.
22 marca 2020r. (niedziela):
08:00 – 09:00 Prace porządkowe;
09:00 – 09:30 Wydanie prowiantu dla patroli na śniadanie ;
11.00 – uroczysta Msza Święta w Kościele pw NNMP w Żaganiu
12.15– Apel, podsumowanie XII Rajdu Wielka Ucieczka 2020, wręczenie nagród i dyplomów.
17. Nagrody: Organizator zapewnia dla najlepszych patroli nagrody, a dla wszystkich patroli dyplomy,
pamiątkową plakietkę.
SERDECZNIE

ZAPRASZAMY. CZUWAJ!

