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1. Charakter Rajdu
XXIII Rajd Gryf to harcerskie spotkanie jednostek harcerskich Hufca ZHP Szczecin i
innych chętnych środowisk.
W tym roku Rajd będzie miał formułę jednodniową i jego głównym założeniem
będzie realizacja kilku wymagań na sprawność bohatera hufca: „Pierwszych
Szczecińskich Harcerzy”.
Zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy oraz seniorzy będą realizowali zadania
związane z historią harcerstwa w Szczecinie na czterech trasach dostosowanych do
pionów metodycznych:
- trasa zuchowa
- trasa harcerska
- trasa starszoharcerska i wędrownicza
- trasa seniorów
Jednostki harcerskie startujące w rajdzie będą stanowić jednocześnie patrole rajdowe.
Rajd odbędzie się 22 kwietnia i zakończy się wspólnym apelem o godzinie 17.00 na
Jasnych Błoniach.
Udział w Rajdzie obejmuje:
- przejście trasy rajdu i wykonanie zadań rajdowych,
- udział w apelu końcowym,
W Ramach rajdu uczestnicy otrzymują:
- znaczki pamiątkowe,
- upominki za uczestnictwo,
- dyplomy za osiągnięcia,
- nagrody dla zwycięzców tras,

2. Organizatorzy
Organizatorem Rajdu jest Komenda Hufca ZHP Szczecin.
Komenda Rajdu:
hm. Piotr Tomaszewski
pwd. Anna Kaczmarek Rusiecka
phm. Krzysztof KOGUT
pwd. Radosław BAGIŃSKI
hm. Danuta Marciszewska

- komendant
- szef trasy zuchowej
- szef trasy harcerskiej
- szef trasy starszoharcerskiej i wędrowniczej
- szef trasy seniorów

3. Zgłoszenia
Zgłoszenia patroli rajdowych powinny być przesłane drogą elektroniczną na adres
hufiec@szczecin.zhp.pl w terminie do: 14 kwietnia 2017
W zgłoszeniu powinny znajdować się następujące informacje:
 Nazwa patrolu/ jednostki, hufiec,
 Nazwa trasy,
 Pełnoletni szef patrolu rajdowego: imię, nazwisko, stopień, funkcja, nr telefonu.
 Liczba uczestników, jednocześnie będąca listą osób wpłacających składkę
zadaniową.

4. Składka zadaniowa
Składka zadaniowa jest ustalona dla trasy:
 zuchowej: 16zł /uczestnik,
 harcerskiej: 10zł /uczestnik,
 starszoharcerskiej/wędrowniczej: 10 zł /uczestnik
 seniorów: 6 zł/ uczestnik,
Wpłat należy dokonywać za cały zgłoszony patrol w terminie do 14 kwietnia 2017 na
konto hufca ZHP Szczecin: 59 1750 0012 0000 0000 3297 3997.
W tytule przelewu należy wpisać: „23 GRYF, ………………..(nazwa patrolu)”

5. Wyposażenie
Każdy patrol we własnym zakresie powinien posiadać:
 apteczka pierwszej pomocy,
 bilety tramwajowe (uzgodnione w jednostkach, najlepiej dobowy/grupowy)
 plan Szczecina,
 notes i przybory do pisania
 Prowiant ( z wyjątkiem trasy zuchowej, która ma zapewniony posiłek),
Organizatorzy nie zapewniają posiłku, więc jednostki w własnym zakresie w czasie
rajdu powinny zapewnić uczestnikom posiłek.

6. Trasy rajdu
Trasa zuchowa:
Uczestnicy rajdu podzieleni są na patrole 10-15 osobowe. Każdy patrol
otrzyma mapę z zaznaczonymi miejscami i będzie poruszał się wg zaznaczonych na
niej punktów po terenie miasta Szczecina. Zuchy mają za zadanie poznać miejsca i
historie tych miejsc, związane z pierwszymi szczecińskimi harcerzami.
Zadanie przedrajdowe dla zuchów:
Każdy uczestnik ma zrobić dla siebie i przynieść na rajd: dziewczynki - wianek
chłopcy - czapkę krakowską,
Trasa harcerska:
Uczestnicy tej trasy będą mieli za zadanie poczuć atmosferę przedwojennego
miasta, w którym przyszło żyć pierwszym szczecińskim harcerzom, realizacja zadań
rajdowych będzie wymagała od nich użycia wyobraźni! Ponadto wizyta w Muzeum
Przełomów i innych instytucjach na pewno będzie dla wszystkich wielkim
przeżyciem.
Trasa starszoharcerska i wędrownicza:
Młodzież na tej trasie musi nastawić się na wędrówkę- dosłownie i w przenośni
po miejscach magicznych i urokliwych. Będzie wymagana precyzja manualna, hart
duha i dobry ekwipunek turystyczny. Wizyta w Muzeum Techniki pozostawi na
pewno mnóstwo wrażeń na uczestnikach.
Trasa seniorów
Uczestnicy tej trasy będą mieli nie lada zadanie artystyczne, zatem kreatywność
i swobodna twórczość mile widziana! Spacer śladami harcerskich miejsc pamięci oraz
odwiedziny w instytucjach gromadzących archiwalia pozostawią uczestnikom wiele
miłych wrażeń.

7. Kontakt
Komenda Hufca ZHP Szczecin:

www.szczecin.zhp.pl
e-mail hufiec@szczecin.zhp.pl

Komendant rajdu:

Piotr Tomaszewski tel. 501-24-24-30
e-mail: tomaszewski.p@szczecin.zhp.pl

