
REGULAMIN

1. Organizator

Organizatorem  Zbiórki Polowej „Ruszaj w teren” jest Hufiec ZHP Białystok. W skład sztabu
zbiórki polowej wchodzą:

- hm. Maciej SZCZĘSNY – komendant
- phm. Joanna WACEWICZ – z-ca komendanta
- phm. Hanna DOMURAT – obszar promocja
- pwd. Agnieszka JANOSZUK – obszar program
- pwd. Maciej RADZISZEWSKI  - obszar trasy
- pwd. Mateusz CZOŁOMIEJ – obszar organizacja
- dh Karol LEWANDOWSKI – obszar logistyka

2. Cele
a. promowanie aktywnego trybu życia

b. promowanie walorów turystyczno-krajobrazowych gminy Choroszcz i 
Narwiańskiego Parku Narodowego

c. zintegrowanie środowisk Hufca ZHP Białystok 

d. przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży

3. Termin i miejsce

Zbiórka Polowa Hufca ZHP Białystok odbędzie się 21 maja 2016 roku. Punkt końcowy 
zbiórki znajdować się będzie w Kruszewie.

4. Warunki uczestnictwa

- Zbiórka Polowa skierowana jest do gromad i drużyn Hufca ZHP Białystok oraz dzieci i 
młodzieży z gminy Choroszcz.
- Drużyny muszą składać się z min. 5 osób oraz pełnoletniego opiekuna.
- Drużynowi i drużyny muszą mieć opłacone składki członkowskie za I kwartał 2016 roku.

5. Program Zbiórki Polowej

Program Zbiórki Polowej rozpoczyna się od wędrówek po Narwiańskim Parku 
Narodowym. Dla uczestników zostało przygotowanych 6 tras. Po wędrówkach na 
uczestników będą czekały liczne atrakcje w Kruszewie, m.in. wejście na ściankę 
wspinaczkową, most linowy, warsztaty taneczne, strzelanie z łuku, gry planszowe oraz 
wiele, wiele innych. Zbiórka polowa zakończy się apelem i harcerskim ogniskiem.

6. Harmonogram:

8:00 – 14:00 Wędrówki 
14:00 – 17:00 Piknik w Kruszewie (w tym czasie obiad)
17:00 – 17:30 Apel



17:30 – 18:30 Ognisko
19:00 – Wyjazd 

7.  Trasy

• Rowerowa

Trasa: Białystok –Pańki-Rzędziany – Tykocin (opcjonalnie) – Jeżewo – Waniewo – 
Śliwno - Kruszewo – ok 40 lub 50 km (do wyboru)

Przeznaczenie: harcerze starsi, wędrownicy

Limit miejsc: 50 osób
Opis: Trasa wiedzie przez malownicze tereny Narwiańskiego Parku Narodowego. 
Spory fragment przebiega przez Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, który ciągnie 
się przez wszystkie województwa Polski wschodniej.  Jeśli wybierzecie dłuższą wersję
trasy, odwiedzicie również zabytkowy Tykocin. Będziecie mieli okazję zobaczyć uroki 
narwiańskiej przyrody z bliska, przeprawiając się przez rzekę kładkami rowerowymi. 

Uwagi: Patrol musi liczyć dwóch pełnoletnich opiekunów, liczebność patrolu nie 
może przekraczać 15 osób. Uczestnicy muszą być wyposażeni w kamizelki 
odblaskowe. Organizator zapewnia transport rowerów do Białegostoku po 
zakończeniu zbiórki.

Zgłoszenia: http://zpt1.zgloszenia24.pl

• Choroszcz – gra miejska

Przeznaczenie: zuchy, harcerze

Limit miejsc: 100 osób
Opis: Weźcie udział w grze miejskiej i poznajcie niezwykłą historię miasteczka, w 
którym mieściła się letnia rezydencja rodu Branickich i fabryka włókiennicza. 
Zobaczycie również miejsca, które z pewnością zapadną wam w pamięć. Czeka na 
was trochę historii, dużo ruchu, tajemnicze zagadki, przyroda i przygoda. 

Uwagi: Organizator zapewnia przejazd uczestników z Choroszczy na punkt końcowy 
do Kruszewa

Zgłoszenia: http://zpt2.zgloszenia24.pl

• Geocaching

Trasa: Choroszcz – Kruszewo (18 km)

Przeznaczenie: harcerze, harcerze starsi, wędrownicy

Opis: Trasa dla fanów geocachingu. Nie wiecie co to? Geocaching to 
międzynarodowa gra terenowa polegająca na znajdywaniu ukrytych skrzynek za 
pomocą współrzędnych geograficznych.  Spróbujcie, a z pewnością wciągniecie się. 



Skrytki będą czekać na was w najbardziej atrakcyjnych historycznie i przyrodniczo 
miejscach na trasie.

Zgłoszenia: http://zpt3.zgloszenia24.pl

• Wędrownicza

Trasa: Klepacze – Kruszewo (20 km)

Przeznaczenie: wędrownicy

Opis: Trasa tylko dla wędrowników pozwoli Ci zaznać nieco klimatu Wędrowniczej 
Watry. Poznacie urokliwe tereny, zobaczycie spokojne wsie, a wszystko w klimacie 
wędrowniczego wyczynu, pracy nad sobą i oczywiście wędrówki.

Zgłoszenia: http://zpt4.zgloszenia24.pl

• Harcerska i starszoharcerska

Trasa: Łapy – Waniewo – Śliwno (16 km)

Przeznaczenie: harcerze i harcerze starsi
Limit miejsc: 100 osób

Opis: Malownicze tereny tej trasy z pewnością was zachwycą. Będziecie mieli okazję 
przeprawić się przez Narew za pomocą pływających platform i drewnianych kładek. 
Narwiańskie krajobrazy o tej porze roku są wyjątkowe, a wędrówkę urozmaicą 
zadania specjalne. 

Uwagi: Organizator zapewnia przejazd uczestników ze Śliwna na punkt końcowy do 
Kruszewa

Zgłoszenia: http://zpt5.zgloszenia24.pl

• Zuchowa

Trasa:  Waniewo – Śliwno – Kruszewo (6 km)

Przeznaczenie: zuchy

Limit miejsc: 100 osób

Opis: Główną atrakcją trasy są kładki nad Narwią. Nie jest to zwyczajny pomost, lecz 
miejsce pełne pięknych widoków i niespodzianek dla odważnych zuchów. 
Przeprawicie się przez rzekę pływającymi platformami, przejdziecie drewnianymi 
kładkami umieszczonymi nad rozlewiskami rzeki oraz zobaczycie niespotykane 
krajobrazy, które świetnie widać z wieży obserwacyjnej.

Uwagi: Organizator zapewnia przejazd uczestników z Choroszczy na punkt startowy 
w Śliwnie.

Zgłoszenia: http://zpt6.zgloszenia24.pl



8. Ekwipunek

- chusta środowiska
- apteczka
- prowiant na wędrówkę

9. Zgłoszenia i odpłatność

Zgłoszenia odbywają się w dwóch turach:
I tura do 9 maja – koszt 10 zł/os.
II tura do 16 maja – koszt 12 zł/os.

Przy zgłoszeniu należy uzupełnić kartę patrolu znajdującą się na stronie hufca oraz 
uzupełnić elektroniczny formularz zgłoszenia na trasę (linki znajdują się w opisach tras). 
Należy pamiętać o potwierdzeniu zgłoszenia poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, który 
przyjdzie na podany adres mailowy.

Odpowiednio do 9 maja lub 16 maja należy dostarczyć do biura hufca wpłatę (łącznie z 
opiekunem, pojedyncze wpłaty nie będą przyjmowane). Przy wpłacie opiekunowie będą 
podpisywać deklaracje odpowiedzialności za uczestników.

W kwocie dodatkowej składki członkowskiej organizator zapewnia:
- ubezpieczenie
- obiad
- herbatę
- zajęcia programowe
- opiekę medyczną
- znaczek pamiątkowy
- transport powrotny do Białegostoku

10. Postanowienia końcowe

-  Drużyny  we  własnym  zakresie  organizują  dojazd  na  punkty  startowe  (Choroszcz,
Klepacze, Łapy)
- Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Prawa i Obietnicy Zucha, Prawa
i Przyrzeczenia Harcerskiego, przepisów Narwiańskiego Parku Narodowego.
- Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie.


