
RAJD SILESIA 2013- REGULAMIN

1. ORGANIZATORZY RAJDU

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska - organizator 

wiodący

- Przedstawicielstwo Śląskie Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich – organizator 

- Samorząd Województwa Śląskiego - współorganizator

- Samorządy miejskie, jednostki samorządowe z terenów Województwa Śląskiego 

2. TERMIN I MIEJSCE RAJDU

Rajd Silesia 2013 odbędzie się na terenie województwa śląskiego w dniach 30 maja-2 

czerwca 2013 r. 

Każdy patrol przybywa na start swojej trasy w czwartek 30 maja między godziną 8:00 

a 10:00. Istnieje możliwość skorzystania z przednoclegu w miejscowościach 

startowych – po zaznaczeniu tej opcji w formularzu zgłoszenia.

3. UCZESTNICY

W Rajdzie Silesia 2013 mogą brać udział patrole reprezentujące:

- jednostki harcerskie wszystkich organizacji harcerskich, skautowe  kraju i za granicy,

- szkoły, szkolne kluby, koła zainteresowań i inne zespoły,

- parafie i grupy parafialne,

- koła PTTK, kluby turystyczne,

- inne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,

- rodziny,

- turyści indywidualni.



4. SKŁAD PATROLI RAJDOWYCH

Patrole na Rajdzie Silesia 2013 mogą liczyć od 4 do 15 osób.

W skład każdego patrolu musi wejść co najmniej jedna pełnoletnia osoba, która na 

starcie rajdu podpisze oświadczenie o odpowiedzialności za życie i zdrowie 

niepełnoletnich członków patrolu oraz oświadczenie o odpowiedzialności za szkody 

materialne wyrządzone przez członków patrolu.

5. ODPŁATNOŚĆ

Koszt uczestnictwa w rajdzie wynosi 54zł od osoby.

Płatność dokonywana jest do 6 maja 2013 r. przelewem na konto w PKO BP 

55 1020 2313 0000 3602 0019 6584

ZHP Chorągiew Śląska

al. Korfantego 8,

40-004 Katowice

(w rubryce „tytuł wpłaty”: określenie RAJD SILESIA + nazwa patrolu)

ZGŁOSZENIA

 

Do 6 maja należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia na rajd (dostępny 

będzie od 6 stycznia 2013 r. do 6 maja 2013 r.).

W tym samym terminie na adres komendy rajdu należy wysłać pisemną zgodę 

komendanta hufca na udział w rajdzie.

 

http://www.slaska.zhp.pl/czuwaj/kontakt


Niezwłocznie po nadesłaniu kompletnego zgłoszenia patrol otrzyma informację o 

możliwości przyjęcia go na wybraną przezeń trasę lub trasę rezerwową, a gdyby 

przyjęcie go na te trasy napotykało przeszkody – o możliwości udziału w innych 

trasach Rajdu Silesia 2013.

Za przyjęty na trasę uważa się patrol, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

1) w terminie i w sposób kompletny wypełni elektroniczny formularz zgłoszenia,

2) dokona wpłaty wpisowego za wszystkich członków patrolu w odpowiedniej 

wysokości,

3) otrzyma drogą elektroniczną od komendy rajdu potwierdzenie przyjęcia na daną 

trasę.

6. GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA

Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi rajdu:

- nocleg w warunkach turystycznych (w szkołach),

- ubezpieczenie NW,

- pamiątkową plakietkę rajdową,

- 4 ciepłe posiłki na trasie lub w miejscach noclegów,

- wrzątek do kolacji i śniadań w miejscach noclegów,

- przejazdy autokarowe, kolejowe i samochodowe zgodnie z informacjami podanymi 

w opisach tras (ich koszt pokrywa organizator),

- transport plecaków samochodem (na odcinkach specjalnych tras rajdowych),

- opłacone wejścia do placówek kulturalnych oraz miejsc na trasach rajdowych.



Każdy patrol otrzyma:

- komplet map w skali 1:25000,

- informator rajdowy wraz z harmonogramem przebiegu tras,

- pakiet materiałów programowych,

- dyplom uczestnictwa w rajdzie,

- zwycięskie patrole na każdej trasie otrzymają puchary oraz  nagrody.

7. ZAKOŃCZENIE RAJDU

Rajd skończy się 2 czerwca 2013 r. w Tarnowskich Górach w godzinach 

popołudniowych.

8. OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK UCZESTNIKA

- plecak turystyczny,

- śpiwór i koc/karimata,

- wygodne obuwie turystyczne,

- obuwie na zmianę do używania w miejscach noclegów,

- prowiant na 4 śniadania, 3 kolacje,

- jasne nakrycie głowy,

- przybory do spożywania posiłków,

- okrycie przeciwdeszczowe,

- (harcerze) kompletne umundurowanie.



9. OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK PATROLU

- apteczka pierwszej pomocy,

- kompas/busola,

- proporzec drużyny/zastępu (patrole harcerskie) lub inny czytelny znak rozpoznawczy 

(pozostałe patrole).

10. INNE INFORMACJE

- Uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu 

oraz zarządzeń porządkowych komendantów i oboźnych tras rajdowych, a także 

powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, bezpieczeństwa ruchu, ochrony przyrody i innych.

- Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do komendanta rajdu.

- Harcerzy uczestniczących w rajdzie obowiązuje ponadto przestrzeganie Prawa 

Harcerskiego.

- Nieprzestrzeganie powyższych norm może doprowadzić do wcześniejszego 

wydalenia uczestnika lub patrolu z rajdu.

- Za szkody wyrządzone przez członków patrolu odpowiada jego opiekun.

- Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość rezygnacji z przeprowadzenia trasy przed 

rozpoczęciem rajdu, nieprzyjęcia drużyny na rajd lub przyjęcia jej na inną trasę.

- Wszystkie drużyny otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia bądź 

nieprzyjęcia na rajd, a drużyny przyjęte otrzymają w okresie między 11-15 maja 

również szczegółowe informacje o trasie.

- W razie rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie po przyjęciu zgłoszenia wpisowe nie 

będzie zwracane, a uczestnicy tracą prawo do wszelkich świadczeń.

- Za zdrowie i życie uczestników oraz szkody materialne wyrządzone podczas rajdu 

odpowiadają pełnoletni instruktorzy lub pełnoletni opiekunowie patrolów rajdowych.

- Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym 

regulaminie po jego opublikowaniu.

- Zmiany regulaminu oraz inne istotne decyzje komendanta rajdu będą ogłaszane na 

stronie internetowej rajdu pod adresem.: www.rajdsilesia.pl.


