
 

 

 
REGULAMIN HARCERSKIEGO RAJDU  
„WIELKOPOLANIE W POWSTANIU STYCZNIOWYM” 
3-4 października 2015 r. 

 

Cele: 
• upamiętnienie postaci Bohaterów Powstania Styczniowego, 

• zapoznanie z miejscami związanymi z Powstaniem Styczniowym, 

• popularyzowanie wśród młodego pokolenia Polaków wartości, które przyświecały bohaterskim 
czynom i życiu Wielkopolan oraz Powstańcom Styczniowym, 

• poznanie walorów krajoznawczych ziemi konińskiej, 

• promocja wśród uczestników projektu GPSwielkopolska (www.gpswielkopolska.pl) – aplikację 
mobilną umożliwiającą bezbłędne dotarcie do wyznaczonych miejsc, 

• zdobywanie punktów na Odznakę Turystyki Pieszej, 

• zdobywanie przez harcerzy odznaki „Harcerska Służba Wielkopolsce”. 
 

Organizatorzy 
• Chorągiew Wielkopolska ZHP im. Powstańców Wielkopolskich ZHP 

• Gospodarz rajdu: Hufiec ZHP Konin im. Szarych Szeregów,  
 

Termin:   3-4.10.2015 r. 
 
Trasy: 

• rowerowa – Bieniszew-Bielawy-Sokółki ((wykorzystano Rowerowy Szlak Łącznikowy Konin – Bieniszew); 

• piesza 1 – Kleczew-Kazimierz Biskupi-Bieniszew-Władzimirów-Konin (wykorzystano zielony i czarny szlak turystyczny);  

• piesza 2 – Żychlin-Złota Góra-Brzeźno-Konin (wykorzystano żółty i niebieski szlak turystyczny)Meta rajdu: 
 Szkoła Podstawowa Nr 9 w Koninie, ul. Fikusowa 8 

Nocleg w warunkach turystycznych (na karimatach). 
 

Warunki uczestnictwa:  
• w rajdzie mogą wziąć udział jednostki harcerskie oraz zorganizowane grupy dzieci i młodzieży 

niezrzeszonej; 

• kartę zgłoszenia oraz wpisowe w wysokości 12 zł (10 zł jednostki z certyfikatem z Hufca Konin) 
od uczestnika należy dostarczyć do Komendy Hufca ZHP Konin, ul. Harcerska 4, 62-510 Konin 
do dnia 28 września 2015 

• każdy patrol musi posiadać: pełnoletniego opiekuna, podręczną apteczkę  
 

Organizatorzy zapewniają:  
• gorący posiłek w sobotę, w porze obiadowej;  

• herbatę do kolacji i śniadania;  

• nocleg w warunkach turystycznych;  

• mapę trasy;  

• dyplomy dla wszystkich patroli;  

• plakietkę dla każdego uczestnika  
 

Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać:  

• obowiązkowo – obuwie na zmianę;  

• pełne umundurowanie (harcerze);  

• śpiwór, karimatę;  

• prowiant na śniadanie i kolację  

• kamizelkę odblaskową (uczestnicy trasy rowerowej) 
 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W HARCERSKIM RAJDZIE  



 

 

„WIELKOPOLANIE W POWSTANIU STYCZNIOWYM” 
 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
pełna nazwa jednostki organizacyjnej 

 

Lista uczestników 
Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data urodzenia Nr tel. do rodzica 

 Drużynowy:    

 Opiekun drużyny:    

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 

Deklaracja w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci 
W poczuciu pełnej osobistej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo życia i 
zdrowia powierzonych mej opiece dzieci na Rajdzie Harcerskim zorganizowanym przez Komendę Hufca ZHP Konin w dniach 3-
4.10.2015 r. oświadczam, co następuje: 
1. Z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci i 
młodzieży; 
2. Zobowiązuję się do przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, w czasie pełnienia przeze mnie 
obowiązków na biwaku; 
3. Uzyskałem/am pisemna zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo dzieci w biwaku. 
 
1. .................................................................................. .............................................. 

(imię i nazwisko drużynowego)    (data / podpis) 

 
2. ..................................................................................  .............................................. 

(imię i nazwisko opiekuna)     (data / podpis) 


