REGULAMIN
XX HARCERSKIEGO RAJDU TURYSTYCZNEGO
IM. OLGI DRAHONOWSKIEJ-MAŁKOWSKIEJ

Krzeszowice, 20-22.05.2022r.

I – Informacje ogólne
1.
2.
3.

XX Harcerski Rajd Turystyczny im. Olgi Drahonowskiej
Drahonowskiej-Małkowskiej
Małkowskiej jest zlotem harcerskim,
który odbędzie się w dniach 20-22maja 2022r. na terenie gminy Krzeszowice.
Krzeszowice
Miejsce noclegowe będzie znajdować się w Szkole Podstawowej nr 1 w Krzeszowicachim.
Adama Mickiewicza,, ul. Długa 22.
Organizatorem XX Harcerski
Harcerskiego Rajdu Turystycznego im. Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej
Drahonowskiej
jest Hufiec ZHP Krzeszowice im. Szarych Szeregów z siedzibą w Krzeszowicach przy ul.
Targowej 9.

II – Cele
1.
2.
3.
4.
5.

Promowanie turystyki pieszej
pieszej.
Przybliżenie postaci Olgi Drahonowskiej
Drahonowskiej-Małkowskiej.
Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu
czasu.
Poznawania
ania walorów turystycznych i krajobrazowych gmina Krzeszowice.
Promowanie gminy
miny Krzeszowice
Krzeszowice.

III – Zgłoszenia i uczestnictwo
1.

W rajdzie mogą uczestniczyć patrole zuchowe, harcerskie, starszoharcerskie i
wędrownicze z całej Polski, z dowolnej organizacji harcerskiej.
2. Rajd przeznaczony jest dla patrol
patroli z drużyn, szczepów i kręgów instruktorskich, którym
bliska jest postać druhny Olgi Drahonowskiej
Drahonowskiej-Małkowskiej.
3. W rajdzie mogą wziąć udział patrole liczące od4
4 do 10 osób + opiekun (harcerze), od 4 do
12 osób +opiekun (zuchy)
(zuchy).
4. Osoba pełnoletnia, która jest odpowiedzialna za patrol ma obowiązek być z patrolem przez
cały czas trwania Rajdu.
5. Osoba pełnoletnia, która jest odpowiedzialna za patrol ma obowiązek uzyskać zgodę
opiekunów uczestników niepełnoletnich, za których bierze odp
odpowiedzialność.
owiedzialność.
6. Kwalifikacji na Rajd dokonuje Komenda Rajdu.
7. Kwalifikacja na Rajd odbywa się na podstawie: wypełnienia i terminowego przesłania (do
13 maja) formularzazgłoszeniowego
zgłoszeniowego.
8. Patrole z Chorągwi Krakowskiej zobowiązane są do okazania listy potwierdzającej
potwierdz
opłacone składki członkowski
członkowskie oraz wpisanie do Tipii obejmującej wszystkich członków
patrolu.
9. Patrole spoza Chorągwi Krakowskie
Krakowskiejj zobowiązane są do okazania ważnej polisy
ubezpieczeniowej obejmującej wszystkich członków patrolu
patrolu.
10. Każdy patrol spoza Chorągwi Krakowskiej jest zobowiązanydo
do okazania ważnej polisy
ubezpieczeniowej obejmującej wszystkich członków patrolu
patrolu.

11. Każdy patrol z Hufca Krzeszowice zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za uczestnictwo
przy rejestracji.
12. Każdy patrol spoza Hufca Krzeszowice zobowiązany jestdokonać
dokonać wpłaty na konto Hufca
ZHP Krzeszowice do 13 maja z dopiskiem „XX RO + Nazwa Patrolu” (podana
(pod
nazwa musi
być tą samą nazwą patrolu, która została podana w formularzu zgłoszeniowym)
zgłoszeniowym).
Dane do przelewu:
Hufiec ZHP Krzeszowice
ul. Targowa 9
32-065 Krzeszowice
90 1600 1462 1882 8543 5000 0056
BNP Paribas
13. Organizatorzy zapewniają na bazie:
a) zakwaterowanie w warunkach turystycznych (w szkole)
szkole),
b) wrzątek w ciągu trwania całego Rajdu
Rajdu,
c) ciepły
iepły posiłek w sobotę
sobotę,
d) plakietki
lakietki oraz nagrody dla zwycięskich patroli
patroli.
14. Każdy patrol we własnym zakresie zapewnia sobie:
a) śpiwory,
b) karimaty,
c) naczynia na ciepły posiłek,
d) przybory toaletowe,
e) obuwie na zmianę,
f) apteczkę.
15. Każdą z osób w patrolu obowiązuje w czasie Rajdu regulaminowe umundurowanie.
IV – Rezygnacja z udziału w Rajdzie
1.
2.
3.

Rezygnacja z udziału w Rajdzie po 13 maja nie powoduje zwrotu w
wpisowego
pisowego ze względu
na koszty poniesione przez organizatorów.
Nieprzestrzeganie Prawa Harcerskiego, niniejszego regulaminu lub regulaminów na bazie
powoduje wykluczenie z Rajdu i dyskwalifikację patrolu.
We wszystkich kwestiach spornych decyzję podejmuje K
Komenda
omenda Rajdu.

V – Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez patrol.
Wykluczenie,
nie, dyskwalifikacja, skreślenie z listy uczestników nie powoduje zwrotu
wpisowego.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji
retacji niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.

VI – Informacje o Rajdzie
1.

Informacje o Rajdzie można uzyskać:
a) Odwiedzając fanpage
anpage XX Harcerskiego Rajdu Turystycznego im. Olgi DrahonowskiejDrahonowskiej
Małkowskiej –https://www.facebook.com/RajdOlgi
https://www.facebook.com/RajdOlgi.
b) Pod adresem e-mail:
mail: magdalena.piwowarczyk@zhp.net.pl lub numerem telefonu
797-149-923.

