
Regulamin rajdu pieszego w Górach Dębowych (25.09.2021 r.) 

 

1 . Organizator 

Hufiec ZHP Przasnysz 
2. Miejsce i termin rajdu 

Rajd odbędzie się w dniu 25 września 2021 roku (sobota) na terenie Gór Dębowych Początek 

rajdu jest planowany na godzinę 11:30, zakończenie rajdu o godzinie ok.15:00. 
3. Warunki uczestnictwa  

a) W rajdzie wziąć udział mogą patrole ze wszystkich organizacji harcerskich oraz osoby 

niezrzeszone w ZHP. 

b) Wszyscy niepełnoletni uczestnicy rajdu muszą mieć zgody rodziców lub opiekunów na 

udział w rajdzie. 

c) Pojedynczy patrol może liczyć do 10 osób + obowiązkowo opiekun dysponujący 

określonymi uprawnieniami (nauczyciel, instruktor, osoba z ukończonym kursem 

drużynowego, rodzic).  

d) jedna drużyna może wystawić dowolną liczbę patroli – w zależności od zainteresowania 

zuchów lub harcerzy.  

e) Ubezpieczenie każdego uczestnika pokrywają organizatorzy (zgłoszenia imienne należy 

dostarczyć do organizatorów najpóźniej do 23 września 2021 roku). 

f) Dojazd na miejsce startu rajdu, a także odbiór z miejsca zakończenia rajdu leży po stronie 

grup uczestniczących w imprezie. Organizator w miarę możliwości dołoży wszelkich starań, 

aby pomóc w dotarciu na miejsce startowe rajdu w Górach Dębowych.  

g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zgubione lub 

skradzione w trakcie imprezy. 

h) Wszyscy uczestnicy, biorąc udział w rajdzie, wyrażają tym samym zgodę na publikację 

swojego wizerunku w relacjach z przebiegu rajdu zamieszczonych w mediach oraz 

materiałach promocyjnych organizatorów. 

4. Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie 

Każdy patrol, który zechce wziąć udział w rajdzie, musi wypełnić kartę zgłoszeniową 

stanowiącą załącznik do regulaminu przesłać ją drogą mailową na adres 

malgorzata.tom@zhp.net.pl  

5. Wyżywienie 

Organizator zapewnia poczęstunek podczas ogniska 25 września 2021 r. Uczestnicy powinni 

jednak dysponować własnym suchym prowiantem.  
6. Zadania przedrajdowe 

Każdy patrol zobowiązany jest zapoznać się z informacjami na temat Wiktora Zacheusza 

Nowowiejskiego i państwa podziemnego.  

7. Postanowienia końcowe 

a) Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu i zaleceń 

wydawanych w trakcie imprezy przez organizatora rajdu.  

b) Za szkody wyrządzone przez członków patrolu odpowiada opiekun patrolu i sami 

uczestnicy. 

8. Kontakt 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy 

(malgorzata.tom@zhp.net.pl) lub telefoniczny: Małgorzata Tom 509066333 
 


