
Skąd Pomysł?

Ciekawe zadania, dobra zabawa, rywalizacja i integracja 
w ekipach

Koncepcja imprezy 

Organizator

komendant gry:

Termin i miejsce: 

Warunki udziału: 

Zgłoszenia i koszt:

Kilka lat temu Rajdy Komend Hufców były z powodzeniem 
realizowane przez GK ZHP. Imprezy miały na celu 
zagwarantować świetną zabawę na wysokim poziomie 
organizacyjnym. Zabawę, podczas której komendy mogą się ze 
sobą zgrać i mają okazję poznać swoich odpowiedników 
z innych hufców.

Proponując Wam reaktywację tej imprezy na naszym 
wielkopolskim gruncie, chcemy podziękować Wam za dobrą 
pracę, jeszcze bardziej zmotywować i dać inspirację 
do ciekawych działań.

to nasze główne cele. To nie jest rajd ekstremalny, tylko impreza 
robiona przez instruktorów dla instruktorów, a efektem mają 
być dobre wspomnienia, a nie zakwasy:) Jeśli to coś dla Was 
– zapraszamy!

opiera się na całodziennej grze po Poznaniu. Uczestnicy 
dostaną dokładne mapy z precyzyjnie oznaczonymi punktami 
lub trasami, po których będą się poruszać. Na każdym punkcie 
będzie czekało na ekipę zadanie wymagające współpracy, 
taktyki i sprawności, a czasami wiedzy.

Komenda Chorągwi Wielkopolskiej

 hm. Tomasz Kaczyński HR, instruktor Szkoły 
Wodzów

sobota 25 kwietnia 2015, Poznań

Ukończenie 18 lat, zapraszamy ekipy 
3-6 osobowe. Warunkiem uczestnictwa jest pełnienie funkcji 
członka Komendy Hufca, namiestnika, szefa lub członka 
hufcowego ZKK, szefa lub członka hufcowej KSI, kapelana hufca.

ź 35zł/os – płatne do 28.02.2015
ź 45zł/os – płatne do 31.03.2015
ź 55zł/os – płatne do 12.04.2015

Przelewu za całą zgłaszaną ekipę należy dokonać na konto:
 ZHP Chorągiew Wielkopolska, Poznań Św. Marcin 80/82, nr:

72 1090 1359 0000 0001 0949 6455 
z dopiskiem „Rajd Komend - nazwa ekipy i hufiec”

W ramach opłaty przewidujemy dopracowany program, 
plakietki, nocleg z soboty na niedzielę, drugie śniadanie 
na trasę, przejazd do bazy, obiadokolację i nocleg w sobotę 
oraz nagrody dla zwycięzców.

należy dokonać z hufcowego adresu do dnia 
12 kwietnia 2015 na adres 
ź nazwę ekipy i macierzysty Hufiec
ź skład osobowy ze stopniami i funkcjami
ź PESELE członków zespołu
ź telefon kontaktowy do szefa zespołu
ź deklarację czy zespół będzie dysponował własnym 

samochodem czy przejazdem zorganizowanym oraz, 
czy wszyscy zostają na noc

ź opiszcie jedno działanie Komendy Hufca (mogło być 
realizowane przez powołane przez nią zespoły 
np. programowy) z kadencji 2011-2015 skierowanego 
do drużynowych bądź drużyn, z którego jesteście 
wyjątkowo dumni. 

ź zadanie przedrajdowe będzie punktowane tak jak 
wykonanie 1 zadania na rajdzie, tj. 20 punktów. 80% 
punktów możecie zdobyć za samo podjęte przez Was 
działanie (będziemy oceniać m.in. jego wpływ 
na działanie drużyn, innowacyjność, skuteczność) 
natomiast  20% za atrakcyjną formę przedstawienia 
tego zadania. Zadanie należy przesłać do 17 kwietnia 
2015.

W trakcie rajdu będzie można zdobyć dodatkowe punkty 
za odpowiedzi na pytania dotyczące następujących 
dokumentów:

ź „Zasady wspierania programowo-metodycznego 
drużynowych w ZHP”

ź „Zasady tworzenia i działania hufca” (bez załączników)
ź „Podstawy wychowawcze ZHP

można uzyskać kierując pytania 
 oraz 

pod nr tel. 

Zgłoszenia 

Zadanie przedrajdowe:

Dodatkowe informacje 

monika.woznica@zhp.net.pl

t.p.kaczynski@gmail.com
663 678 595

do komendanta gry na maila 

Choragiew Wielkopolska
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