
 
REGULAMIN RAJDU 

Komenda Chorągwi Wielkopolskiej, Hufiec „PIAST” Poznań Stare Miasto, 
100 Poznańska Drużyna Harcerska 

 
zapraszają drużyny harcerskie i starszoharcerskie do udziału w 

RAJDZIE POWSTANIE ‘18 

 
Termin:   27 grudnia 2016 roku 
Miejsce rajdu:   Miasto Poznań - miejsce startu zostanie podane przy zgłoszeniu. 
Uczestnicy:  jednostki organizacyjne naszej Chorągwi (drużyny, szczepy, hufce) wystawiają 
dowolną ilość patroli 7 - 10 osobowych. W skład patrolu wchodzi: 1 funkcyjny (wiek do 16 lat) 
pozostali wiek 10-15 lat. W imprezie biorą udział tylko drużyny harcerskie i starszoharcerskie 
(szkoła podstawowa i gimnazjum). Drużyny wędrownicze, będą stanowić obsługę trasy. 
Pełnoletni opiekun patrolu ponosi odpowiedzialność za harcerzy i może uczestniczyć w grze 
tylko, jako obserwator. 
Ekwipunek patrolu: działający w trakcie rajdu telefon kontaktowy (dostęp do internetu, 
numer podany w zgłoszeniu i potwierdzony w trakcie odprawy startowej), aparat foto może 
być w telefonie (jeżeli ma dziwne wejście – konieczny kabel łączący z PC), proporzec, 
przybory do pisania – ołówki i kredki (długopisy i pisaki mogą na zimnie odmówić 
współpracy), notatnik, zegarek, folia do mapy, apteczka, znicz, zapałki. Patrol powinien znać 
numer polisy ubezpieczeniowej wystawionej dla hufca. 
Zadanie dla patroli – każdy uczestnik rajdu musi wykonać chorągiewkę manifestacji 
„dziecięcej” z dnia 27 grudnia 1918 roku. Wzór będzie do pobrania ze strony Fb – Rajdu. 
Zadanie Bonusowe – minimum jeden uczestnik patrolu ma mieć przebranie nawiązujące do 
epoki. Będzie specjalna nagroda dla najlepszego stroju – ufundowana przez Grupę 
Rekonstrukcji Historycznej 44/100.  
Zgłoszenia: Zgłoszenia dokonujemy w dniach 10 – 17 grudnia 2016 na załączonej karcie 
zgłoszenia na adres 100pdh@gmail.com wraz z wpłatą wpisowego w wys. 10,- zł od uczestnika 



(opiekun nie wnosi wpisowego) na konto Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w BZ WBK 65 1090 
1359 0000 0000 3501 8235 wpisując w treści: składka zadaniowa Rajd Powstanie ‘18 
Informacje dodatkowe: 

 Dozwolone jest poruszanie się środkami komunikacji miejskiej – patrole muszą mieć 
odpowiednią ilość biletów MPK  

 Patrole na punkt startu meldują się w strojach organizacyjnych 
dostosowanych do warunków atmosferycznych (min. nakrycie głowy 
organizacyjne) i z ekwipunkiem jak wyżej. 

 Informacje o rajdzie, omówienie trasy, ocena stroju „rekonstruktora(ki)” - 
na odprawie przed rajdem. 

 Zachowanie niegodne harcerza może być podstawą do dyskwalifikacji 
patrolu. 

a. Organizatorzy lojalnie ostrzegają, że na trasie będą mieć „swoich 
ludzi”. 

b. Należy spodziewać się zadań z zakresu tematu głównego rajdu 
(Praca organiczna, Konspiracja-szkolenie wojskowe, Powstanie). 

 Organizatorzy poza doskonałą zabawą i wartością dodaną w postaci wiedzy historycznej 
zapewniają: dyplomy udziału, dla najlepszego patrolu „Nagrodę Główną Komendanta 
Chorągwi”, plakietki pamiątkowe. Dodatkowe nagrody dla najlepszych patroli.  

 Poczta Harcerska nr 81 – przygotuje specjalną kartkę pocztową i okolicznościowy datownik. 
 Interpretacja regulaminu i zasad rajdu należy do organizatorów. 
 Drużyną Sztabową Rajdu i nadzorującą przebieg wszystkich edycji będzie 100 Poznańska 

Drużyna Harcerzy im. gen. Stanisława Maczka, wspierać działania będzie Komenda Hufca ZHP 
Piast. 

 

Czekamy na Wasze zgłoszenia w wyznaczonym terminie. 
 

Do zobaczenia na rajdzie CZUWAJ 
 

 
Komenda i organizatorzy: 

                              100 PDH:      Hufiec PIAST: 
hm. Grzegorz Maciejewski - kom 
hm. Zbyszko Kruszona – z-ca 
hm. Agnieszka Maciejewska 
phm. Dorota Kruszona 
phm. Tomasz Włoch  
phm. Maria Trybs 
phm. Maciej Nowak - oboźny 
pwd. Natalia Myszka 
pwd. Norbert Wencel 
pwd. Cyprian Krawiec 
 

100 PDH im. gen. St. Maczka 
„Szwadron Sztabowy 100PDH” 
ZZ „Brygada” 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
44/100 
Poczta Harcerska nr 81 
 

hm. Janusz Błaszczyk  
phm. Jakub Derdziński 
phm. Błażej Misiorny 
pwd. Dominika Piskorska 158 PDSH 
pwd. Krzysztof Wobszal 176 PDW 
 

 


