
  
 

Regulamin 61. Rajdu Olszynka Grochowska „Na szlaku historii” 

 
INFORMACJE WSTĘPNE 

 
1. Organizatorem rajdu jest Hufiec ZHP Warszawa-Praga-Południe. 

2. Rajd odbędzie się w terminie 7-8 marca 2020 r. na terenie Warszawy. 

3. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

4. Celem rajdu jest przekazanie i pogłębienie wiedzy na temat powstania listopadowego 
(w szczególności bitwy pod Olszynką Grochowską) i historii Hufca ZHP Warszawa- 
Praga-Południe. 

5. Rajd składa się z 6 fabularyzowanych tras o różnym poziomie trudności. 
 
UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 

 
1. W rajdzie mogą wziąć udział gromady zuchowe, drużyny harcerskie, drużyny 

starszoharcerskie, wędrownicy, instruktorzy, seniorzy z organizacji harcerskich, 
patrole z innych organizacji młodzieżowych, szkół oraz osoby niezrzeszone i rodziny. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest zgłoszenie patrolu do 16 lutego  br.  
przez formularz zgłoszeniowy: Arkusz zgłoszeniowy 

3. Zgłoszenie patrolu po 16 lutego br. nie gwarantuje otrzymanie plakietki rajdowej w 
dniu rajdu.  

4. Na cel organizacji rajdu od uczestników pobierana jest dodatkowa składka 
członkowska zadaniowa. Pieniądze należy wpłacać do dnia 16 lutego br. na konto 
zespołu programowego hufca. 

 

Dane do przelewu: 

Chorągiew Stołeczna ZHP 
ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa 
konto: 54 1240 6159 1111 0010 7397 3152 
tytułem: DSCZ 1/2020 - 61 ROG trasa (TZ/TH/TSH/TW) nr nazwa jednostki  
Prosimy o dokonywanie wpłat zgodnie ze zgłoszoną liczbą uczestników i kadry za cały 
patrol. 

 
5. Potwierdzenie przyjęcia patrolu na określoną trasę zostanie przesłane na podany 

przez  zgłaszających  adres   e-mail   po   zgłoszeniu   patrolu   przez   formularz  
oraz przesłaniu potwierdzenia płatności. 

6. Każdy uczestnik rajdu – członek ZHP – musi być wpisany do Ewidencji ZHP. 
7. Każdy patrol posiada pełnoletniego opiekuna, który odpowiada za zdrowie i życie 

uczestników, a także za wpisanie członków ZHP do Ewidencji ZHP. 
8. Każdy niepełnoletni uczestnik rajdu musi posiadać zgodę na uczestnictwo w rajdzie 

podpisane przez prawnego opiekuna. Dopuszczalne jest posiadanie zgody całorocznej 
na uczestnictwo w wydarzeniach harcerskich lub zgody na uczestnictwo w rajdzie 
(załącznik nr 1). 

 
PROGRAM RAJDU 

 

1. Zróżnicowane pod względem trudności i fabuły trasy rajdu: 
a) TZ – trasa zuchowa (klasy 0 – 3 szkoły podstawowej) 
b) TH – trasa harcerska (klasy 4 – 6 szkoły podstawowej) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzdM3LvWHQGNDjQcQqvN0MM5UN1JFT1ZLTlZRMVgwVEw1NFNFWlBMRk4yQi4u


  
 

c) TSH – trasa starszoharcerska (klasy 6 – 8 szkoły podstawowej, gimnazja)  
d) TNS – trasa drużyn Nieprzetartego Szlaku (jednostki Nieprzetartego Szlaku) 
e) TT – trasa turystyczna (patrole niezrzeszone w organizacjach harcerskich, 

mieszkańcy Warszawy, rodziny) 
f) TW (Podchorążówka) – trasa wędrownicza (wędrownicy, klasy licealne, studenci, 

kadra) 
 

2. Apel rajdu – plac Szembeka – sobota 7 marca 2020 r. godz. 9.00 
3. Indywidualne zakończenie tras, podsumowanie rywalizacji, rozdanie nagród. 

 

TRASA ZUCHOWA (7 marca 2020 r.) 
Uczestnikami są zuchy – dzieci w wieku 6–10 lat (klasy 0–3 szkoły podstawowej) 
Patrole: maks. 15 osób + opiekun 
Koszt: 20 zł (kadra 10 zł) 
Wyposażenie patrolu: 

 zgody rodziców na udział w rajdzie 

 znak gromady 

 menażka/ głęboki talerz + widelec + kubek  

 wyposażona apteczka 

 bilet dobowy ZTM (lub karta miejska) 

 termosy z ciepłymi napojami 

 drugie śniadanie. 
Początek trasy: 7 marca,  godz.  9.00,  pl. Szembeka,  
Zakończenie trasy: ok. godz. 14:30, Park Skaryszewski 
Komendantka trasy: hm Kinga Żelechowska-Matysiak, 
kinga.zelechowska@pragapoludnie.zhp.pl 

 
TRASA HARCERSKA (7 marca 2020 r.) 

 
Uczestnikami są harcerze – dzieci w wieku 11–16 lat (klasy 4–6 szkoły podstawowej) 
Patrole harcerskie: zastępy + opiekun 
Koszt: 20 zł (kadra 10 zł) 
Wyposażenie patrolu: 

 zgody rodziców na udział w rajdzie 

 proporzec drużyny / zastępu 

 wyposażona apteczka 

 bilet dobowy ZTM (lub karta miejska) 

 menażka/ głęboki talerz + widelec + kubek 

 termosy z ciepłymi napojami 

 drugie śniadanie. 
Początek trasy: 7 marca,  godz.  9.00,  pl. Szembeka,  
Zakończenie trasy dla zastępów harcerskich: ok. godz. 15.30, 
Pomnik poległych 25 lutego 1831 roku 
Komendantka trasy: pwd. Gabriela Lassota,  
gabriela.lassota@pragapoludnie.zhp.pl 
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TRASA STARSZOHARCERSKA (7 marca 2020 r.) 
 

Uczestnikami są harcerze starsi – dzieci w wieku 13–16 lat (klasy 6-8 szkoły 
podstawowej, gimnazja)  
Patrole starszoharcerskie: zastępy + opiekun 
Koszt: 20 zł (kadra 10 zł) 
Wyposażenie patrolu: 

 zgody rodziców na udział w rajdzie 

 proporzec drużyny / zastępu 

 wyposażona apteczka 

 bilet dobowy ZTM (lub karta miejska) 

 menażka/ głęboki talerz + widelec + kubek 

 termosy z ciepłymi napojami 

 drugie śniadanie. 
Początek trasy: 7 marca,  godz.  9.00,  pl. Szembeka,  
Zakończenie trasy dla zastępów staroszoharcerskich: ok. godz. 
17.30, Pomnik poległych 25 lutego 1831 roku 
Komendantka trasy: pwd. Gabriela Lassota,  
gabriela.lassota@pragapoludnie.zhp.pl 
 

      TRASA TURYSTYCZNA (7 marca 2020 r.) 
 

Uczestnikami są patrole osób niezrzeszonych w organizacjach harcerskich, mieszkańcy 
Warszawy, rodziny 
Patrole: maks. 10 osób, w tym opiekun 
Udział w tej trasie jest bezpłatny 
Wyposażenie patrolu: 

 termosy z ciepłymi napojami,  
Początek trasy: 7 marca,  godz.  9.00,  pl. Szembeka,(odbiór pakietów startowych do 
11:00)  
Zakończenie trasy: ok. godz. 14.00, Pomnik poległych 25 lutego 
1831 roku  
Komendant trasy: hm Jacek Czajka 
jacek.czajka@pragapoludnie.zhp.pl  

 
TRASA DRUŻYN NIEPRZETARTEGO SZLAKU (7 marca 2020 r.) 

 

Uczestnikami są drużyny Nieprzetartego Szlaku 
Patrole: maks. 10 osób + opiekunowie 
Koszt: 15 zł (kadra 10 zł) 
Wyposażenie patrolu: 

 zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w rajdzie 

 proporzec drużyny 

 wyposażona apteczka 

 bilet dobowy ZTM (lub karta miejska), 

 termosy z ciepłymi napojami. 
Początek trasy: 7 marca, godz. 9.00 
Zakończenie trasy: 7 marca, godz. 12.00 
Komendantka trasy: phm. Tamara Uliasz tamarauliasz@gmail.com 
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TRASA WĘDROWNICZA „PODCHORĄŻÓWKA” (7-8 marca 2020 r.) 
 

Uczestnikami są wędrownicy, uczniowie klas licealnych, studenci, kadra 
Patrole: maks. 6 osób, w tym opiekun 
Koszt: 5 zł 

Wyposażenie patrolu: 

 zgody rodziców na udział w rajdzie 

 wyposażona apteczka 

 bilet dobowy ZTM (lub karta miejska) 

 termosy z ciepłymi napojami. 
Początek trasy: 7 marca, godz. 22.00 
Zakończenie trasy: 8 marca, godz. 6.00 

Komendantka trasy: phm. Julita Przesmycka julita.przesmycka@32.waw.pl 
 
UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW 

 

Patrole rajdowe otrzymują: 

 dyplom uczestnictwa w rajdzie 

 plakietkę okolicznościową dla każdego uczestnika 

 komplet materiałów programowych, niezbędnych na trasie 

 ciepły posiłek w sobotę (trasy TZ, TH, TNS) 

 nagrody rzeczowe (najlepsze patrole) 
 

DYSKWALIFIKACJA 
 

1. Dyskwalifikacja uczestnika lub patrolu może nastąpić w przypadku nieprzestrzegania 
Prawa Harcerskiego, przepisów ruchu drogowego, przepisów ochrony przyrody. 

2. Dyskwalifikacja jest jednoznaczna z wykluczeniem z rajdu i utratą praw do wszelkich 
świadczeń. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 
2. Treść i zakres regulaminu może zostać zmieniona. O zmianach uczestnicy zostaną 

powiadomieni drogą elektroniczną. 
 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI 
 
Komendantka rajdu – phm. Julita Przesmycka – julita.przesmycka@32.waw.pl 
Biuro rajdu – phm. Mateusz Kowalczyk 
mateusz.kowalczyk@pragapoludnie.zhp.pl 

 
 

Czuwaj! 
Komendantka rajdu 

 
phm. Julita Przesmycka
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