REGULAMIN
XXIV Ogólnopolskiego Harcerskiego
Rajdu „Gryf”

Szczecin, 20. – 22. kwietnia 2018r
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1. Cele Rajdu

XXIV Rajd Gryf to harcerskie spotkanie podstawowych jednostek organizacyjnych Hufca
ZHP Szczecin i innych chętnych środowisk.
W tym roku Rajd będzie miał formułę weekendową (piątek, sobota, niedziela) i jego
głównym założeniem będzie uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
oraz obchodów 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego.
Zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy oraz seniorzy będą realizowali zadania
związane z tematyką rajdu na pięciu trasach dostosowanych do pionów metodycznych:
• trasa zuchowa – 3 – 15 osobowe patrole
• trasa harcerska – 3 – 10 osobowe patrole
• trasa starszoharcerska – 3 – 10 osobowe patrole
• trasa wędrownicza – 3 – 10 osobowe patrole
• trasa seniorów – liczebność wg decyzji komendanta trasy
Jednostki harcerskie startujące w rajdzie będą stanowić jednocześnie patrole rajdowe. Rajd
odbędzie się 20. – 22. kwietnia i zakończy się wspólnym apelem o godzinie 10.00 na
Jasnych Błoniach.
Udział w Rajdzie obejmuje:
• przejście trasy rajdu i wykonanie zadań rajdowych,
• udział w specjalnym wydarzeniu przygotowanym w sobotni wieczór rajdowy,
• ciepły posiłek w dniu rajdu,
• dwa noclegi (lub jeden w przypadku uczestników trasy zuchowej)
• udział w apelu końcowym,
W ramach Rajdu uczestnicy otrzymują:
• plakietkę pamiątkową,
• upominki za uczestnictwo,
• dyplomy za osiągnięcia,
• nagrody dla zwycięzców tras,

2. Organizatorzy

Organizatorem Rajdu jest Komenda Hufca ZHP Szczecin.
Komenda Rajdu:
• pwd. Patrycja Banaś – komendant Rajdu
• pwd. Hanna Lepieszkiewicz – członek komendy Rajdu ds. wizerunku
• pwd. Paweł Woś – członek komendy Rajdu ds. organizacji
Komenda tras:
• pwd. Dorota Tabatowska-Budzyń – komendant trasy zuchowej
• pwd. Sebastian Kanabaj - komendant trasy harcerskiej
• dh Jakub Lejk - komendant trasy starszoharcerskiej
• dh Hubert Adamczyk – komendant trasy wędrowniczej
• hm. Danuta Marciszewska - komendant trasy seniorów

3. Zgłoszenia

Zgłoszenia patroli rajdowych powinny być przesłane drogą elektroniczną
za pomocą formularza internetowego oraz za pomocą wiadomości e-mail z listą osób w
patrolu (wg zamieszczonego wzoru) na adres szczecin@zhp.pl w terminie do 16. kwietnia
2018.
Patrole otrzymają potwierdzenie zgłoszenia po uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego.
Patrole które nie otrzymają potwierdzenia po uzupełnieniu formularza do dnia 13. kwietnia,
powinny napisać na stronę szczecin@zhp.pl informację o braku potwierdzenia.
Zgłoszenie nie będzie rozpatrywane, jeśli w procesie zgłoszenia zabraknie któregokolwiek
z w/w załączników. Zwraca się szczególną uwagę na to, żeby zachować określoną w pkt. 1
liczebność patrolu.

4. Składka zadaniowa

Składka zadaniowa jest ustalona dla trasy:
• zuchowej: 30zł / uczestnik,
• harcerskiej: 30zł / uczestnik,
• starszoharcerskiej: 30zł / uczestnik,
• wędrowniczej: 30zł / uczestnik,
• seniorów: 30zł / uczestnik,
Wpłat należy dokonywać za cały zgłoszony patrol w terminie do 16. kwietnia 2018 na
konto zadaniowe hufca ZHP Szczecin:
59 1750 0012 0000 0000 3297 3997
W tytule przelewu należy wpisać: „24 GRYF, (nazwa patrolu), (liczba osób)”.

5. Wyposażenie

Każdy patrol we własnym zakresie powinien posiadać:
• apteczka pierwszej pomocy,
• notes i przybory do pisania,
• obuwie zastępcze do poruszania się po szkole,
• prowiant na 2 śniadania i 2 kolacje,
• kubek, talerz, sztućce,
• latarka,
• przybory biwakowe (śpiwór, karimata),
• ubranie na zmianę

6. Trasy rajdu
§ Trasa zuchowa:
Świętowanie setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości, nie tylko w Szczecinie, chcemy
pokazać na nasz wyjątkowy, zuchowy sposób – jako pochwałę codzienności, którą tworzą
miejsca i ludzie. Aby poznać z czego słynie nasze miasto, zuchy wykonają ciekawe zadania
na trasie Szczecina, np. jaki motor stworzyła Szczecińska Fabryka Motocykli. Ciekawi?
Zapraszamy do udziału!
Zadanie przed rajdowe:
Patrole muszą stworzyć film (ok. 2-3 min.) o najważniejszych miejscach, ludziach
Szczecina, miejscach, które są szczególne ważne dla nich i ich bliskich.
Nagrane materiały należy dostarczyć do 13.04.2018

§ Trasa harcerska:
Czy patriotyzm to tylko obchodzenie Świąt Narodowych? Wspominanie o tych, co polegli?
Mówienie z dumą o ojczyźnie? Trasa Harcerska Rajdu „Gryf” pokaże, że patriotyzm kryje się
w różnych aspektach naszego życia - nie tylko w tych wspomnianych w powyższych
pytaniach. Ważne jest to co było, ale również to co jest i to co będzie, bo przecież
codziennie Polskę tworzymy! Zapraszamy do wspólnego odkrywania, być może nie
znanego jeszcze dla Was, oblicza patriotyzmu!

§ Trasa starszoharcerska:
Trasa starszoharcerska przenosi was do Szczecina z czasów II Wojny Światowej: „Jest rok
1945 - do miasta zbliża się Armia Czerwona z polskimi oddziałami. Niemcy już na nich
czekają - gotowi walczyć do upadłego.” Stań po obu stronach konfliktu i poznaj historię, o
której nie mówi się na co dzień.

§ Trasa wędrownicza:
Na trasie wędrowniczej XXIV Rajdu „Gryf” uczestnicy odkryją nowe sposoby na radosne
świętowanie niepodległości. Dowiedzą się w jaki sposób wszyscy jesteśmy częścią
niepodległej Polski i jak swoją obywatelską postawę wcielać w życie. Wędrownicy poznają
nowe sposoby na służbę rozwijającą ich zainteresowania w obszarze różnych specjalności.
Ponadto będą mieli możliwość przebyć Szczecin wzdłuż i wszerz, poznać jego topografię
oraz historię. W trakcie rajdu uczestnicy staną przed wyzwaniem znalezienia ukrytych
punktów i podzielenia się swoimi refleksjami na tematy związane z radosnym
patriotyzmem. Niepowtarzalna harcerska atmosfera z pewnością sprawi, że nasza trasa
będzie niezapomnianym przeżyciem.

§ Trasa seniorów:
Szlakiem Gryfa – do Niepodległości. Uczestnicy tej trasy podążą tropem wizerunków Gryfa
uwiecznianych przez wieki. Miejsca pamięci dynastii Książąt Pomorskich oraz wizyta w
muzeum pozwolą prześledzić drogę Szczecinian do Niepodległości. To krótkie spotkanie z
historią Szczecina pozostawi uczestnikom niewątpliwie wiele miłych wrażeń.

7. Kontakt do organizatora

Komenda Hufca ZHP Szczecin: www.szczecin.zhp.pl
e-mail: szczecin@zhp.pl
Komendant Rajdu: pwd. Patrycja Banaś
Telefon kontaktowy: 505 927 074
e-mail: patrycja.banas@zhp.net.pl

