REGULAMIN STARTÓWKI NAMIESTNICTWA HARCERSKIEGO DLA DRUŻYN
„Składamy w całość Kamień Heliodor”
Druhny i Druhowie!
Dawno, dawono temu istniała wielka i wspaniała kraina, królestwo mlekiem i miodem płynące.
Wszyscy ludzie żyli w nim spokojnie i szczęśliwie. Swoją wielką potęgę kraina zawdzięczała
magicznemu kamieniowi, który potrafił gromadzić energię z otaczającego go świata. Od tego
kamienia cała kraina zawdzięczała swą nazwę „Heliodor”. Nad kamieniem pieczę sprawowały
Gildie – cechy przeróżnych rzmieślników, takie jak Gildia Pustelników, Malarzy, Artystów,
Zielarzy i wiele, wiele innych.
Niestety, po wiekach nadszedł czas straszny i okrutny, gdyż jenda osoba o złym sersu
stwierdziła, że zawładnie całą krainą i krainami sąsiednimi, będzie niepodzielnym władcą
świata i jako jedyny będzie mógł wykorzystywać moc kamienia. Ukradł więc magiczny kamień,
a uciekając siał za sobą wielkie zniszczenie.
Natychmiast wysłano za nim najlepszych magów i wojowników by odzyskali ów kamień.
Na szczęście dzięki ich sprytowi i wiedzy udało się im go odebrać. Heliodor wrócił na swoje
miejsce. Jednak Rada krainy długo się zastanawiała co zrobić, by nie doszło do ponownej
tragedii i postanowili kamień rozbić.
Nie przewidzieli jednak jak tragiczne skutki będzie miała ta decyzja. Rozbicie kamienia
wygenerowało wielki wybuch, który pochłonął i zniszczył to co pozostało jeszcze
to po zniszczeniach jakich dokonał Złodziej Kamienia. Wspaniałe królestwo zniknęło.
Drogie Druhny i Drodzy Druhowie, przedstawiciele wszystkich Gildii, Ci nieliczni którzy
pozostali proszą Was o pomoc w odnalezieniu wszystkich fragmentów Heliodoru, bo bez niego
Królestwo nie może istnieć i odbudowaniu Naszej wspaniałej Krainy.

Część I: Ustalenia ogólne
•
•
•

Startówka Namiestnictwa Harcerskiego dla Drużyn jest rajdem turystycznym
organizowanym przez Namiestnictwo Harcerskie.
Rajd odbędzie się dnia 06.10.2012 w okolicach Fortu Augustówka (dokładna godzina
i miejsce startu zostaną podane po zgłoszeniu patrolu)
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

•

•

Celem rajdu jest przybliżenie uczestnikom obrzędowości Namiestnictwa Harcerskiego,
uroczyste ogłoszenie wyników kategoryzacji drużyn za rok 2011/2012, integracja oraz
dobra zabawa.
Podczas Rajdu uczestnicy poruszają się zastępami

Część II: Uczestnictwo w rajdzie
•
•
•

•

Warunkiem wziącia udziału w rajdzie jest wypełnienie formularza dostępnego pod
adresem www.pragapoludnie.zhp.pl.
Do dnia 24.09, gdzie należy zadeklarować ilość zastępów z każdej drużyny, oraz podać
dane kontaktowe drużynowego oraz punktowego.
Do dnia 02.10 – wpłata wpisowego w wysokości 8 zł od uczestnika oraz 3 zł od każdej
osoby kadry na konto główne hufca w Banku PEKAO S.A. 12 1240 1095 1111 0010 0680
9341.
Każda drużyna jest zobowiązana wystawić co najmniej jednego punktowego.

Część III: Przepisy porządkowe
•
•
•

Każdy z niepełnoletnich uczestków musi posiadać zgodę rodzica/prawnego opiekuna na
udział w rajdzie
Każda drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna
Wszyscy uczestnicy muszą być wpisani do eświdencji ZHP

Część V: Wyposażenie patroli i świadczenia organizatorów
Organizatorzy w ramach wpisowego i środków własnych zapewniają:
a)
b)
c)
d)

pieczonego banana z czekoladą na mecie
dyplom uczestnictwa dla wszystkich patroli
komplet materiałów programowych niezbędnych na trasie
nagrodę dla najlepszego patrolu

Każdy patrol powinien posiadać:
a)
b)
c)
d)

apteczkę
proporzec
zgody rodziców niepełnoletnich uczestników
banan na uczestnika

Część IV: Postanowienia końcowe
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
Elżbieta Świderska, komendantka rajdu
tel. 506 866 899 elzbieta.swiderska@pragapoludnie.zhp.pl

