REGULAMIN 53. RAJDU OLSZYNKA GROCHOWSKA
„Droga ku niepodległości”
Część I: Ustalenia ogólne
1) Rajd Olszynka Grochowska jest rajdem turystycznym organizowanym w imieniu Komendy
Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe przez Sztab Organizacyjny Rajdu.
2) Rajd Olszynka Grochowska odbywa się w dniach 25–26 lutego 2012 r. na terenie
m.st. Warszawy. Rajd odbywa się bez względu na warunki atmosferyczne.
3) Celem Rajdu jest przekazanie i pogłębienie wiedzy na temat powstania listopadowego wśród
uczestników – zuchów, harcerzy, instruktorów ZHP i innych organizacji harcerskich,
zorganizowanych grup młodzieży niezrzeszonej w ZHP oraz dorosłych.
4) Rajd podzielony jest na pięć fabularyzowanych tras o różnym poziomie trudności:
a) TZ – trasa zuchowa (dzieci w wieku 6 - 10 lat).
Gromady biorą udział w rajdzie w patrolach (6 – 15 osób).
Start w sobotę 25 lutego o godz. 9.00 przed pomnikiem Bitwy pod Olszynką Grochowską,
zakończenie ok. godz. 15.00.
b) TH – trasa harcerska (dzieci w wieku 11 – 13 lat).
Drużyny biorą udział w rajdzie w zastępach.
Start w sobotę 25 lutego o godz. 9.00 przed pomnikiem Bitwy pod Olszynką Grochowską,
zakończenie ok. godz. 16.00.
c) TSH – trasa starszoharcerska (młodzież w wieku 14 – 16 lat).
Drużyny biorą udział w rajdzie w zastępach.
Start w sobotę 25 lutego o godz. 9.00 przed pomnikiem Bitwy pod Olszynką Grochowską,
zakończenie ok. godz. 16.00
d) TT – trasa turystyczna (młodzież, dorośli).
Start w sobotę 25 lutego o godz. 9.00 przed pomnikiem Bitwy pod Olszynką Grochowską,
zakończenie ok. godz. 14.00.
Patrole 2-15 osób.
e) Podchorążówka – trasa dla wędrowników i instruktorów o wysokim poziomie trudności,
patrole sześcioosobowe. Start w sobotę 25 lutego 2012 r. o godz. 20.00 przed pomnikiem
Jana III Sobieskiego na Agrykoli, zakończenie w niedzielę ok. godz. 13.00.
5) Oficjalna część Rajdu – apel przy pomniku Bitwy pod Olszynką Grochowską odbędzie się
w sobotę 25 lutego o godz. 9.00. W apelu biorą uczestnicy tras TZ, TH, TSH, TT.
Część II: Udział w Rajdzie
Warunkiem wzięcia udziału w Rajdzie jest wcześniejsze zgłoszenie patrolu według poniższych
zasad:
a) od 1 do 21 lutego 2012 r. – przyjmowanie zgłoszeń w formie elektronicznej.
E-mail na adres: olszynka@pragapoludnie.zhp.pl,
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b) do dnia 21 lutego 2012 r. – wpłata wpisowego w wysokości 15 zł od osoby na konto główne
hufca w Banku PEKAO S.A. 12 1240 1095 1111 0010 0680 9341.
Część III: Zasady punktacji
1) Na wszystkich trasach Rajdu prowadzona jest klasyfikacja patroli. Maksymalnie patrol może
otrzymać 100% punktów. Ocenie podlegają następujące elementy:
a) Terminowe wykonanie formalności zgłoszeniowych
5%,
b) Umundurowanie (jednolity wygląd) patrolu
10%,
c) Posiadanie stosownego wyposażenia patrolu
20%,
d) Postawa harcerska w czasie Rajdu
15%,
e) Zadania wykonywane na trasie
50%.
2) Na każdej z tras zostaną przyznane po trzy nagrody za zajęcie najlepszych miejsc.
Część IV: Przepisy porządkowe
1) Wszyscy niepełnoletni uczestnicy Rajdu mają obowiązek posiadania zgody rodziców
lub prawnych opiekunów na udział w Rajdzie.
2) Każda gromada/drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna.
Część V: Wyposażenie patroli i świadczenie Organizatorów
1) Szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia patroli na poszczególnych trasach będą
przekazywane po dokananiu zgłoszenia.
2) Organizatorzy w ramach wpisowego i środków własnych zapewniają:
a) plakietkę rajdową,
b) dyplom uczestnictwa dla wszystkich patroli,
c) nagrody dla trzech najwyżej punktowanych patroli na każdej z tras,
d) komplet materiałów programowych niezbędnych na trasie.
Część VI: Postanowienie końcowe
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
Kontakt: olszynka@pragapoludnie.zhp.pl

phm. Piotr PISKORSKI, komendant rajdu
tel. 0 512 677 361,
piotr.piskorski@pragapoludnie.zhp.pl
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