
Związek Harcerstwa Polskiego 

33 Białostocki Szczep Drużyn   

Harcerskich i Zuchowych  

 „Jagiellonowie” 
 

           
 
 
 
 
 

Regulamin 
 

22 kwietnia 2017, Białystok 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA 

1. W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny i patrole prowadzone przez 

pełnoletniego patrolowego. Patrol musi liczyć minimum 5 osób  

 

2. Każdy patrol ma obowiązek zabrać ze sobą apteczkę, suchy prowiant i 

napoje na drogę. Warto zabrać również notatnik i aparat fotograficzny.  

 

3. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Prawa i Przyrzeczenia 

Harcerskiego oraz Prawa i Obietnicy Zucha, a także mają obowiązek otaczać 

szacunkiem przyrodę, zabytki i miejsca pamięci narodowej. Nieprzestrzeganie 

niniejszego Regulaminu skutkować będzie, zależnie od decyzji organizatorów, 

ujemnymi punktami lub dyskwalifikacją patrolu. 

 

4. Rajd odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych. Ważne jest, 

aby każdy uczestnik ubrał się odpowiednio do panujących warunków oraz 

miał na sobie mundur lub koszulkę i chustę jednostki.  

 

CELE RAJDU 

Do głównych celów Rajdu należą: 

*poznanie walorów turystyczno – krajoznawczych Białegostoku połączone z 

wędrówką drużyn; 

*zapoznanie z różnorodnością Białegostoku; 

*kształtowanie postaw proekologicznych;  

*uczczenie świętego patrona harcerzy - Świętego Jerzego; 

*integracja drużyn i środowiska harcerskiego ZHP Chorągwi Białostockiej; 

 

VII 
Rajd 

Świętego 
Jerzego 

 



 

ZAPISY UCZESTNIKÓW 

Akt komendacji Rodu (karta zgłoszeniowa) oraz wpisowe w wysokości 

 10 zł od każdego członka patrolu (opiekun jest zwolniony z odpłatności) 

należy wpłacić i dostarczyć do Komendy Hufca Białystok do dnia 

06.04.2017 roku (włącznie). Organizatorzy zapewniają mapę, ciekawy 

program, wstęp do ośrodków kultury, certyfikat uczestnictwa, plakietkę 

rajdową oraz nagrody dla zwycięzców. Ubezpieczenie we własnym zakresie.  

Wersję elektroniczną karty zgłoszeniowej należy przesłać na adres 

33bsdhiz@gmail.com. 

 

KOMENDA RAJDU  

Wojewoda Bielski i Komendantka Rajdu – hm. Magdalena Wróblewska  

(tel. 505 123 291) 

Komendanci Tras - chorążowie poszczególnych Ziem  

*Komenda Rajdu odpowiada za stronę programową i organizacyjną Rajdu. 

*Komenda Rajdu ma prawo zmienić niniejszy Regulamin, podając to do 

wiadomości uczestnikom Rajdu.  

*Komenda Rajdu ustala punktację i na jej podstawie wybiera zwycięzców 

poszczególnych tras. 

*W razie niejasności prosimy o kontaktowanie się z Komendantką Rajdu. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM I TRASY RAJDOWE 

Rajd odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2017 roku (sobota) na terenie 

Białegostoku.  

 

Trasa Ziemi Mielnickiej - dla zuchów  

Białystok – zielone miasto  

Chorąży Ziemi Mielnickiej i trasy zuchowej – pwd. Agnieszka Rogozińska  

Start: godz. 09:00, Pomnik Bohaterów Ziemi Białostockiej  

Białystok słynie z wielu rzeczy, a jedną z nich jest rozwój działalności 

ekologicznej. Uczestnicy nauczą się, jak nadać nowe życie nieużywanym  

już przedmiotom.. Dowiedzą się, że makulatura czy plastik choć rozkładają  

się bardzo długo to również przez długi czas mogą być wykorzystywane  

do różnych rzeczy. Zuchy będą walczyć o miano Ekologicznej Gromady. 

  

Trasa Ziemi Drohickiej - dla harcerzy  

Białystok – miasto kultur 

Chorąży Ziemi Drohickiej i trasy harcerskiej – pwd. Karolina Magnuszewska 

Start: godz. 9:00, Pomnik Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 

Biorąc pod uwagę obraz, zatracającego się w mediach i goniącego za rozwojem 

cywilizacji społeczeństwa, które coraz mniej interesuje się historią i kulturą, 

trasa ta ma przybliżyć uczestnikom trochę ciekawostek kulturowych  

o Białymstoku. Uczestnicy będą mieli okazję odwiedzić ciekawe miejsca  

w Białymstoku, ale przede wszystkim zapoznają się z kulturami, które istnieją 

wokół nas. Poznają również miejsca ważne dla wyznawców różnych religii. 

  

 



 

Trasa Ziemi Bielskiej - dla harcerzy starszych  

Białystok – miasto harcerzy  

Chorąży Ziemi Bielskiej i trasy starszoharcerskiej– Marcin Gryko 

Start: godz. 9:00, Pomnik Żołnierzy 42. Pułku Piechoty   

Harcerstwo na Białostocczyźnie rozwija się od ponad 100 lat! To właśnie  

tu, w warunkach konspiracji przed zaborcami, już od 1913 roku, tworzyły  

się pierwsze zastępy i drużyny skautowe chłopców i dziewcząt. Uczestnicy 

poznają historię osób, które miały duży udział w ich powstawaniu i pomogą  

im w przezwyciężeniu przeszkód, które napotkali oni na swojej drodze.  

 

Trasa Ziemi Brzeskiej - dla wędrowników 

Białystok – miasto rozwoju   

Chorąży Ziemi Brzeskiej i trasy wędrowniczej – pwd. Dariusz Radziszewski  

Start: godz. 8:30, Opera i Filharmonia Podlaska (wejście główne)  

W Białymstoku przez ostatnie lata zostało zrealizowanych wiele inwestycji, 

podnoszących jakość życia w naszym mieście. Część z nich na stałe wpisała  

się już w obraz naszego miasta i sądzimy, że są one od zawsze, a to nie do 

końca jest prawdą. Udając się na tegoroczną trasę, najstarsi uczestnicy rajdu 

będą mieli okazję, aby udoskonalić swój zmysł sprawnego gospodarowania 

pieniędzmi, biorąc udział w jednej ze znanych gier planszowych, która 

specjalnie dla nich zostanie przeniesiona do rzeczywistości na teren naszego 

miasta. 

 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE RAJDU 

Punkt zborny znajduje się na placu przed Teatrem Dramatycznym  

im. A. Węgierki. Wszystkie patrole mają obowiązek zameldować się tam do 

godziny 14:30. Rajd zostanie zakończony  apelem i ogłoszeniem zwycięzców 

poszczególnych tras.  

 

Zakończenie planowane jest na godzinę 15:45.  

 

 

 

 

 

 

 


