REGULAMIN RAJDU ŚWIĘTO PIECZONEGO
ZIEMNIAKA 2012
„Na poszukiwanie Świerszcza”

Warszawa, 03.09.2012

Drogie zuchy!
Tuż po kolonii zuchowej Świerszcz Skakar postanowił wyjechać gdzieś
jeszcze tego lata. Ponieważ bardzo lubi podróżować i poznawać nowych
ludzi, wybrał podróż dookoła świata. Taka wyprawa była od zawsze
marzeniem zielonego owada.
Cała podróż miała trwać miesiąc, ponieważ już we wrześniu wracacie do
szkoły, a tym samym znów co tydzień spotykacie się na zbiórkach
zuchowych. Zaczynacie jeździć na rajdy i biwaki, więc Świerszcz, który się
Wami opiekuje powinien już być w Warszawie i czuwać nad wszystkim.
Jednak wydarzyło się coś bardzo niepokojącego. Wasz mały, zielony
opiekun zwyczajnie nie powrócił i nikt nie ma pojęcia co się z nim stało.
Dlatego musicie wszystkie zmobilizować Wasze siły i wspólnie odnaleźć
Skakara, który może być dosłownie na każdym kontynencie, w każdym
miejscu na Ziemi. Aby skutecznie rozpocząć poszukiwania musimy się
rozdzielić i wyruszyć na różne kontynenty
naszej planety: Amerykę Północną, Południową, Europę, Afrykę i Azję.
Dlatego spotkajmy się wszyscy 6 października i wspólnie wyruszmy na
poszukiwanie Świerszcza!
Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się odnaleźć Skakara
Z wyrazami szacunku
Detektyw Daga
Część I: Ustalenia ogólne
1) Rajd Święto Pieczonego Ziemniaka jest rajdem turystycznym
organizowanym przez 296 WGZ.
2) Rajd odbędzie się dnia 06.10.2012 w Wesołej. Rajd odbędzie się bez
względu na warunki atmosferyczne
3) Celem rajdu jest przybliżenie uczestnikom kultury poszczególnych
kontynentów, integracja oraz dobra zabawa.
4) Rajd podzielony jest na pięć tras:
a) Trasa o kulturze Ameryki Północnej
b) Trasa o kulturze Ameryki Południowej
c) Trasa o kulturze Europy

d) Trasa o kulturze Afryki
e) Trasa o kulturze Azji
Część II: Uczestnictwo w rajdzie
1) Warunkiem wziącia udziału w rajdzie jest wypełnienie formularza
dostępnego pod adresem
https://docs.google.com/a/pragapoludnie.zhp.pl/spreadsheet/viewfo
rm?formkey=dGV5azdQUTRJMUZIVjBuYWFOYk9lWXc6MQ
do dnia 22.09, gdzie należy zadeklarować ilość patrolii z każdej
gromady, trasę/trasy w których każdy patrol weźmie udział oraz
podać dane kontaktowe drużynowego oraz punktowego
2) Do dnia 02.10 – wpłata wpisowego w wysokości 10 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.
3) Każdy patrol jest zobowiązany wystawić co najmniej jednego
punktowego
Część III: Przepisy porządkowe
1) Każdy z niepełnoletnich uczestków musi posiadać zgodę
rodzica/prawnego opiekuna na udział w rajdzie
2) Każda drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna
3) Każdy patrol może liczyć maksymalnie 15 uczestników+kadra
4) Wszyscy uczestnicy muszą być wpisani do ewidencji ZHP
Część V: Wyposażenie patroli i świadczenia organizatorów
1) Organizatorzy w ramach wpisowego i środków własnych zapewniają:
a) plakietkę rajdową
b) dyplom uczestnictwa dla wszystkich patroli
c) nagrodę w postaci wyprawki dla każdego patrolu
d) komplet materiałów programowych niezbędnych na trasie
e) pieczone ziemniaki oraz herbatę na mecie
2) Każdy patrol powinien posiadać:
a) apteczkę
b) znak gromady/proporzec
c) zgody rodziców niepełnoletnich uczestników
Część IV: Postanowienia końcowe
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
Aleksandra Paszczyk, komendantka rajdu
tel. 888 413 219
aleksandra.paszczyk@pragapoludnie.zhp.pl

