
                                              

Regulamin XVIII Rajdu Białowieskiego
„Śladem Czarnego Wilka”

Komenda Hufca ZHP w Białymstoku zaprasza patrole zuchowe, harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze
na XVIII Rajd Białowieski.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem XVIII Rajdu Białowieskiego, który w tym roku odbędzie się w
terminie 22-24.09.2017 r.

1. Organizator:
Organizatorem Rajdu jest Komenda Hufca ZHP w Białymstoku.

2. Termin Rajdu
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne w dniach 22-24.09.2017 r.

3. Cele Rajdu
- ukazanie uroków i walorów Puszczy Białowieskiej,
- inspirowanie i zachęcanie drużyn do aktywnego wypoczynku,
- propagowanie wiedzy i kształtowanie wrażliwości na temat ochrony przyrody,
- utrwalanie i poznanie wiadomości na temat puszczaństwa,
- zapoznanie z postacią Ernesta Thompsona Setona oraz Simony Kossak,
- integracja środowisk harcerskich.

4. Komenda Rajdu:
- phm. Monika Bartoszuk– Komendantka Rajdu
- pwd.  Łukasz Adamski– Z-ca Komendantki Rajdu ds. programowych
- phm. Piotr Fiedorczuk– z-ca Komendantki Rajdu ds. organizacyjnych
- pwd. Paulina Bąkowska– Komendantka trasy zuchowej
- phm. Maciej Andrzejczuk– Komendant trasy harcerskiej
- dh. Łukasz Majtas- trasa harcerska
- phm Kinga Konopko– Komendantka trasy starszoharcerskiej
- dh Krzysztof Koziołkiewicz– trasa starszoharcerska
- phm. Paulina Borowik– Komendantka trasy wędrowniczej
- phm. Kacper Jankowski– Oboźny
- hm Przemysław Lickiewicz– Członek Sztabu Rajdu
- pwd. Justyna Bielawska– Biuro Rajdu
- pwd. Olga Święcińska– Członkini Sztabu Rajdu



Założenia regulaminowe

1. Uczestnictwo, zgłoszenia oraz DSCZ
W Rajdzie mogą brać udział wyłącznie patrole reprezentujące jednostki harcerskie. Patrole 
mogą składać się od 5-15 uczestników i min. jednego pełnoletniego opiekuna, który w Rajdzie
bierze udział na prawach uczestnika.

Wpisowe na trasę harcerską, starszoharcerską i wędrowniczą wynosi 50 zł, na trasę zuchową 
35 zł. Termin zgłoszeń upływa w nieprzekraczalnym terminie 15.09.2017 r. do godz. 16:00.
Opiekun ma za zadanie uzupełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy patrolu, który 
zostanie udostępniony na stronie hufca. Wersję elektroniczną karty zgłoszeniowej oraz 
ewentualne potwierdzenie wykonania przelewu należy dostarczyć najpóźniej do dnia 
15.09.2017 r. do godz. 16:00 na adres mailowy: monika.bartoszuk@zhp.net.pl.
Wpłat za Rajd może dokonać opiekun patrolu w hufcu lub przelewem na konto hufca tytułem 
DSCZ, Rajd Białowieski, nazwa patrolu, rodzaj trasy.
Zgłoszenia patroli na rajd po 15.09.2017 r. godz. 16:00 nie będą brane pod uwagę.

Nie zgłoszenie się uczestnika lub całego patrolu, bez wcześniejszego pisemnego 
powiadomienia organizatora (najpóźniej 7 dni przed Rajdem), powoduje utratę wpisowego.
Komenda Rajdu zastrzega sobie, że w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń ma prawo 
przeniesienia patrolu na trasę zastępczą.

2. Zadanie przedrajdowe
- przygotowanie stoiska patrolu, zajęć którymi możecie zainteresować innych, własnych 
wyrobów-pamiątek na Jarmarku Rajdowym, który odbędzie się w niedzielę 24.09.2017 r. Dla 
najlepszego stoiska komenda rajdu przewiduje nagrodę.

3. Ubiór i ekwipunek
Patrole Rajdowe muszą posiadać ekwipunek umożliwiający kilkudniową wędrówkę pieszą w 
zmiennych warunkach atmosferycznych oraz nocowanie w warunkach turystycznych.
Każdy patrol powinien posiadać pełne umundurowanie harcerskie, kompletną apteczkę mapę 
Puszczy Białowieskiej, kompas oraz latarki. Każdy uczestnik powinien być wyposażony w 
elementy odblaskowe.
Pozostały ekwipunek wynikający ze specyfiki tras i zostanie podany przez Komendantów Tras 
najpóźniej tydzień przed Rajdem.
Organizator zapewnia transport namiotów na miejsce noclegowe.
Na trasach rajdu każdy uczestnik wędruje w chuście harcerskiej swojego środowiska.

4. Wyżywienie i zakwaterowanie
Patrole we własnym zakresie zapewniają sobie wyżywienie w ramach przygotowania śniadań 
i kolacji w czasie trwania Rajdu. Ciepłe posiłki (2 obiady) i zakwaterowanie w czasie Rajdu, 
zapewnia Organizator.

5. Uprawnienia uczestników
W ramach wpisowego każdy uczestnik ma prawo do:
- troskliwej opieki ze strony obsługi Rajdu
- noclegu w warunkach turystycznych na polu biwakowym w namiotach
- pamiątkowego znaczka Rajdu
- 2 gorących posiłków w czasie trwania Rajdu
- transportu cięższego sprzętu biwakowego
- przejazdu z Białegostoku na trasy przed Rajdem (w piątek), oraz
powrotu z Rajdu do Białegostoku (w niedzielę)



Patrole otrzymują:
- pamiątkowy dyplom udziału w Rajdzie
- cztery najlepsze na każdej trasie nagrody

6. Odpowiedzialność
Za szkody wynikłe w czasie rajdu ze strony patrolu odpowiedzialność ponoszą jego 
członkowie.

7. Dyskwalifikacja
Dyskwalifikacja uczestnika lub całego patrolu może nastąpić w przypadku rażącego 
naruszenia Prawa Harcerskiego, przepisów ochrony przeciwpożarowej, regulaminu BPN lub 
zasad poruszania się w strefie przygranicznej państwa. Dyskwalifikacja równorzędna jest z 
wykluczeniem z Rajdu i utratą wszelkich przysługujących praw uczestnictwa w rajdzie.

8. Współzawodnictwo patroli
Na trasach Rajdu prowadzone będzie współzawodnictwo patroli mające na celu wyłonienie 
zwycięzców tras. Patrole oceniane będą przez Komendy Tras ze względu na:
- wykonanie zadania przedrajdowego
- udział w programie trasy
- zdyscyplinowanie patrolu
- regulaminowe umundurowanie i ekwipunek
- przejście trasy zgodnie z regulaminem

Szczegółową punktację na trasach ustalają komendanci tras.

9. Zakończenie Rajdu
Zakończenie Rajdu odbędzie się 24.09 i będzie miał charakter jarmarku harcerskiego.

10. Uwagi
Kompletne informacje dotyczące XVIII Rajdu Białowieskiego zamieszczone zostaną na stronie 
hufca oraz na wydarzeniu utworzonym na portalu społecznościowym Facebook.
Znajdą się tam: szczegóły ekwipunku na trasy, informacja o dojeździe, komplet dokumentów, 
formularze zgłoszeń.

Przebiegi tras, szczegóły ekwipunku oraz warunki zakwaterowania podane zostaną na stronie 
internetowej Rajdu, najpóźniej tydzień przed Rajdem.

Czuwaj !
Komendantka XVIII Rajdu Białowieskiego
phm. Monika Bartoszuk


