
  

  

Hufiec ZHP Kłobuck  
Chorągiew Śląska ZHP 
Komenda Hufca Kłobuck 
im. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 
42-100 Kłobuck, ul. Elizy Orzeszkowej 44, tel.796129121  
hufiec@klobuck.zhp.pl, klobuck.zhp.pl  

 

 

  
 

 
   

ORGANIZATOR:           

                      

Komenda Hufca ZHP Kłobuck 

3 Kłobucka Drużyna Starszo-harcerska „ZENIT” 

 

PATRONAT HONOROWY: 

 

Patronat honorowy nad Rajdem objął Burmistrz Kłobucka – Jerzy Zakrzewski 

 

KOMENDA RAJDU: 

 

• KOMENDANTKA RAJDU – phm. Renata Krawczyk 

• ZASTĘPCA KOMENDANTKI RAJDU – dh. Izabella Błaszczyk 

• KWATERMISTRZ – dh. Przemysław Pluta 

 

CEL RAJDU: 

• Integracja środowiska zuchów i harcerzy Hufca Kłobuck, oraz dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy  Kłobuck i Powiatu Kłobuckiego; 

• Uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz kształtowanie 

nowoczesnej wizji patriotyzmu na kolejne 100 lat; 

• Przybliżenie historii Kłobucka i okolic; 

• Popularyzacja idei harcerstwa w środowisku; 

• Promocja harcerskiej tradycji i historii; 

• Poznawanie piękna ojczystej przyrody; 

• Dostrzeganie walorów turystycznych, krajoznawczych i historycznych najbliższego regionu 

„Mała Ojczyzna”; 

• Propagowanie harcerskiego zdrowego stylu życia- aktywny sposób spędzania wolnego 

czasu wolnego od nałogów i używek. 

• Poznanie ciekawych turystycznie i  krajoznawczo miejsc w najbliższej okolicy.  



  
  

 

MIEJSCE STARTU/METY: 

O miejscu startu gromady/drużyny zostaną poinformowane telefonicznie lub przez SMS 

Miejscem zakończenia rajdu będzie Rynek Jana Pawła II w Kłobucku ok. godz. 14.30  

 

KATEGORIE: 

ZUCHY (dzieci z klas 1-3 SP ); 

HARCERZE (dzieci z klas 4-6 SP );                                                                                                                                                                          

HARCERZE STARSI I WĘDROWNICY (młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna); 

                                 

TRASY:  

Nr 1, Nr 2 i Nr 3: stopień trudności dostosowany do kategorii wiekowych. 

UWAGA PO RAZ PIERWSZY !!!  

Trasa rodzinna przeznaczona dla Gromady Nieprzetartego Szlaku oraz dzieci niezrzeszonych wraz  

z rodzicami. 

 

PROGRAM: 

1. Sobota 16.06.2018r.  

Start  - przejście wyznaczonych  tras.  

2. Wykonanie obowiązkowych zadań na trasie oraz na mecie Rajdu.  

3. Wspólny posiłek, pląsy, gry i zabawy. 

4. Apel podsumowujący Rajd i wręczenie Pucharów. 

5. Zakończenie Rajdu. 

6. Udział w atrakcjach DNI KŁOBUCKA 

REGULAMIN RAJDU: 

1. Drużyny walczą o Puchar Komendantki Hufca ZHP Kłobuck w trzech kategoriach: 

• zuchy, 

• harcerze, 

• harcerze starsi i wędrownicy. 

2. ZWYCIĘSKA DRUŻYNA I GROMADA W DANEJ KATEGORII  

OTRZYMUJĄ PUCHAR KOMENDANTKI HUFCA ZHP KŁOBUCK. 

3. Organizatorzy zapewniają dyplom dla każdej gromady/ drużyny i startującego zespołu  

oraz nagrodę niespodziankę. 

4. Rajd finansowany jest ze środków Gminy Kłobuck. 

5. Podczas Rajdu obowiązuje Prawo Harcerskie, a ponadto wszystkie regulaminy m.in.:  

regulamin rajdu, regulaminy musztry i ceremoniału..., odznak..., mundurów... 

6. Na starcie drużyna otrzyma kartę biegu, na której zostaną odnotowane punkty. 

5. Podczas trasy oceniane będą: praca w grupie, przestrzeganie musztry, zadanie specjalne, 

ponadto drużyna zostanie oceniona za umundurowanie. 



  
  

6. Czas przemarszu poszczególnych drużyn nie będzie elementem ocenianym na rajdzie – 

może być brany pod uwagę przy jednakowej liczbie punktów w danej kategorii. 

7. Za bezpieczeństwo drużyny/gromady odpowiada drużynowy lub osoba przez niego 

upoważniona. 

8. Drużyny biorące udział w rajdzie zobowiązanie są do uregulowania składek 

członkowskich!!! 

9. Trasa RODZINNA ma formułę rekreacyjną. Zawodnicy startują pieszo. Startujący będą mieli 

do zaliczenia trasę w terenie oraz do wykonania zadania specjalne. 

 

UCZESTNICTWO: 

• Prawo uczestnictwa w Rajdzie mają wszyscy - zuchy, harcerze, członkowie Hufca ZHP 

Kłobuck – każda drużyna/gromada może wystawić jeden patrol z wyjątkiem drużyn 

wielopoziomowych, które mogą wystawić patrole w ramach działających w drużynie 

metodyk. 

• Punktowane będą tylko te patrole, które będą liczyć minimum 6 osób ( 5 członków + 

drużynowy, opiekun patrolu) w wieku odpowiadającym wyznaczonym kategoriom.  

Patrole liczące mniejszą liczbę uczestników mogą brać udział w Rajdzie, jednak nie będą 

uwzględnione w klasyfikacji konkursowej.  

• Ponadto członkowie gromady/drużyny muszą mieć opłacone składki członkowskie  

w przeciwnym razie gromada/drużyna nie będzie brana pod uwagę podczas 

przyznawania nagród i pucharu Komendantki Hufca ZHP Kłobuck.  

• TRASA RODZINNA - Liczba członków zespołu od 3 do 15 osób. Zespoły mogą zostać 

stworzone z rodzin (w skład zespołu wchodzi min. jedno dziecko do 14 roku życia) lub dzieci 

(za okazaniem pisemnej zgody rodziców na udział w rajdzie). 

ZGŁOSZENIA: 

Do dnia 7 czerwca 2018 r. na adres e – mail do dh. Izabella Błaszczyk  

na adres: i.blaszczyk@interia.pl 

UWAGI KOŃCOWE: 

1. Każda drużyna, patrol startująca w Rajdzie posiada: odpowiednio wyposażoną apteczkę 

pierwszej  pomocy, kompas, aparat i inne akcesoria harcerskie przydatne na Rajdzie.  

2. Drużyny harcerskie i gromady zuchowe walczą o Puchar Komendantki Hufca ZHP Kłobuck - 

ZWYCIĘSKA DRUŻYNA/GROMADA W DANEJ KATEGORII OTRZYMUJE PUCHAR. 

3. Uczestnicy oceniani będą w kategoriach: zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy. 

4. Na starcie drużyna, patrol otrzyma pakiet startowy ( teczkę startową, w które zamieszczone 

są dokładne instrukcje jak należy postępować w trakcie rajdu – tu: list rozpoczynający rajd, 

mapa z zaznaczonymi punktami, karta patrolu. Karta do uzupełnienia w trakcie rajdu itp).  

5. Podczas trasy: oceniane będą:  

praca w grupie, przestrzeganie musztry, zadania specjalne, ponadto drużyny i gromady 

zostaną ocenione za umundurowanie,  

6. Za bezpieczeństwo drużyny odpowiada drużynowy, pełnoletni opiekun lub osoba przez 

niego upoważniona. 

javascript:void(0);


  
  

7. Każdy uczestnik musi posiadać ubiór dostosowany do wędrówki w zmiennych warunkach 

pogodowych, ponieważ Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 

8. Wszyscy uczestnicy startujący w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację wizerunku  

w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych 

organizatorów. 

9. Dojazd na start oraz powrót do domu odbywa się we własnym zakresie. 

10. Uczestnicy startujący w Rajdzie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. DZ.U.133, 

poz.883 w celach organizacyjnych Rajdu; 

11. Odpowiedzialność za uczestników i wyrządzone szkody ponosi opiekun; 

12. Podpis na liście obecności oznacza uznanie regulaminu i stosowanie się do niego; 

13. Wyniki Rajdu będą zamieszczone na stronie internetowej Hufca www.klobuck.zhp.org.pl  

       17.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz jego końcowej  

              interpretacji, w razie wątpliwości sprawy sporne rozstrzyga organizator rajdu.  

 

 

 Regulamin zatwierdzony na posiedzeniu Komendy Hufca 07.05.2018 r.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.klobuck.zhp.org.pl/


  
  

Lista uczestników  

Rajdu o Puchar Komendantki Hufca ZHP Kłobuck  

„Ścieżkami Wolności” 16.06.2018r. 

 

1. Nazwa gromady/ drużyny/ zespołu:   ………………………………………….  

2. Ilość osób w patrolu:……………………………………………….     

3. Drużynowy – opiekun reprezentacji: …………………………………. 

4. Telefon kontaktowy do drużynowego/opiekuna:……………………… 

5. Trasa *: zuchowa, harcerska, starszo-harcerska -wędrownicza, nieprzetartego szklaku,               

rodzinna 

 

L.p. Imię i nazwisko 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

 

 

 

……………………………………. 

( instruktor/opiekun) 

 

 
*Niepotrzebne skreślić  


