9. Postanowienia końcowe
 Za nieprzestrzeganie w czasie rajdu warunków bezpieczeństwa, prawa
harcerskiego, przepisów p.poż i ruchu drogowego drużyna zostanie
natychmiast zdyskwalifikowana i wykluczona z dalszego udziału w
rajdzie.
 Za ewentualne szkody wyrządzone w trakcie rajdu odpowiedzialność
ponosi patrol.
 Interpretacja regulaminu należy do komendy rajdu.
 Wszystkie ewentualne spory dotyczące punktacji rozstrzyga komenda
rajdu

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania
przyczyny.

Zgłoszenie na rajd z podaniem liczby uczestników i pionu wiekowego oraz
danych kontaktowych należy przesłać do dnia 5 maja 2016 r. drogą
elektroniczną na adres: maciek.szmajdziul@gmail.com (w tytule proszę podać
„Honker 2016”)
Po zgłoszeniu i wpłaceniu wpisowego wysłane zostaną drogą elektroniczną
wszystkie materiały na trasę, informacje i opis zadań.
10. Dane kontaktowe
Szmajdziński Maciej – tel. 607776219
Piórkowski Piotr – tel. 609479021
Gostkowska Agnieszka – tel. 517039533

https://www.facebook.com/Rajd.Honker

XX FABULARNY RAJD
„HONKER”
Myślibórz 27-29 maja 2016 r.

REGULAMIN XX FABULARNEGO RAJDU „HONKER”
1. Organizator
20 Drużyna Harcerska „Lotna” im. Ppłk Władysława Smrokowskiego.
2. Termin i miejsce rajdu
 Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w dniach 27-29 maja 2016 roku.
 Podsumowanie rajdu i wręczenie pucharów oraz nagród odbędzie się
28 maja 2014 r.
 Rajd odbywać się będzie na terenie gminy Myślibórz.
3. Trasa
 Trasa rajdu zaczyna się w Myśliborzu i prowadzi drogami polnymi w stronę
Pszczelnika, gdzie znajdować się będą zgrupowania z zadaniami.
 Punkt startowy czynny będzie w godzinach od 7.00 do 10.00.
 Na trasie przewidziane jest 12 punktów z przeróżnymi zadaniami
w trzech zgrupowaniach po cztery na każdym oraz jeden dodatkowy punkt
znajdujący się na terenie Komendy Hufca ZHP Myślibórz .
 Nazwy zgrupowań: Droga Polskich Saperów, 575, Achnacarry.
 Punkty będą nawiązywały do wydarzeń bitwy o Monte Cassino oraz historią
1SKC, czyli będą to zadania mające na celu przybliżyć realia bitwy oraz
poszerzyć naszą wiedzę.
 Opis trasy wraz z mapą patrole otrzymają z wyprzedzeniem.
 Patrole klasyfikowane będą według pionów wiekowych: harcerze starsi
(gimnazjum, liceum) oraz harcerze młodsi(szkoła podstawowa).
4. Komendę rajdu stanowią:
- Komendant dh pwd. Maciej Szmajdziński;
- dh pwd. Piotr Piórkowski;
- dh pwd Agnieszka Gostkowska;
5. Cele rajdu:
 Uczczenie pamięci żołnierzy walczących w bitwie pod Monte Cassino.
 Zapoznanie z realiami bitwy pod Monte Cassino.
 Zawarcie nowych i scementowanie starych przyjaźni.
 Sprawdzenie harcerskich umiejętności.
 Dobra harcerska zabawa

6. Wpisowe na rajd
- Ustala się wysokość wpisowego: 20 zł od każdego uczestnika rajdu bez wyjątku,
płatne przy zgłoszeniu na konto :
Szmajdziński Maciej, 20DH Lotna, 74-300 Myślibórz
66 1020 1954 0000 7802 0080 1787

- W ramach wpisowego zapewniamy:
 Nagrody
 Dyplomy pamiątkowe dla wszystkich patroli
 Pamiątkową plakietkę dla każdego uczestnika rajdu
 Program oraz wszelkie z nim związane materiały.
 Obiad.
* W przypadku zgłoszeń po terminie, wysokość wpisowego wynosi 25zł od osoby.
Nie gwarantujemy otrzymania pamiątkowej plakietki.
7. Plan rajdu
o 27 maja (piątek):
Do godz. 17:00 – Przyjazd patroli i kwaterunek,
godz. 19:00 – Rozpoczęcie rajdu – apel na rynku w Myśliborzu,
godz. 20:00 – Inscenizacja GRH 20 DH „Lotna”.
o 28 maja (sobota):
godz. 07:00 – Wyjście pierwszych patroli na trasę rajdu,
godz. 20:00 – Zamknięcie trasy rajdu,
godz. 22:00 – Ognisko z podsumowaniem rajdu i ogłoszeniem
wyników.
o 29 maja (niedziela):
Do godz. 10:00 – Porządki i opuszczenie bazy rajdu.
8. Wymagania wobec patrolu
a. Patrol składa się z minimum 5 osób wraz z pełnoletnim opiekunem
b. Wyposażenie patrolu:

Proporzec

Apteczka

Busola

Ubezpieczenie każdego z uczestników

Co najmniej jeden telefon komórkowy
c. Wyposażenie każdego uczestnika rajdu:

Strój polowy – długie spodnie, kurtki z długimi rękawami, mocne
buty.

Prowiant oraz napoje na drogę

