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Dobroszycki Szczep Harcerski zaprasza  
na VIII Rajd Czas na Ogień! 

 

 
 
Kogo? harcerzy starszych i wędrowników  
Kiedy? 29-31.05.2015 
Gdzie? Gmina Dobroszyce (Powiat Oleśnicki) 
Start: Gimnazjum Gminne w Dobroszycach, godzina 18:00  
Koniec: Gimnazjum Gminne w Dobroszycach, godzina 12:00 
Nocleg: Gimnazjum Gminne w Dobroszycach 
Wpisowe: 20 zł od osoby (na konto Hufca ZHP Oleśnica - nr konta: Bank 
Spółdzielczy w Oleśnicy 26 9584 0008 2001 0013 7650 0001 w tytule przelewu 
prosimy wpisać: Rajd Czas na Ogień, nazwę patrolu, liczbę uczestników) 
do 20.05.2015 
Liczba osób w patrolu: 4-9 osób + pełnoletni opiekun 
Zgłoszenia: do 17.05.2015 na adres: czas.na.ogien@gmail.com 

 
Więcej informacji: czas.na.ogien@gmail.com lub na www.olesnica.zhp.pl 
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Po sukcesie siedmiu poprzednich edycji rajdu, z których ostatnia odbyła się 
w klimacie filmu animowanego „Madagaskar”, uznaliśmy, że w tym roku 
połączymy wędrówkę w czasoprzestrzeni z kreatywnością i wyruszymy na trop 
legend! 
 
Na pewno każdy z nas niejednokrotnie zastanawiał się, jak będzie wyglądał świat 
za kilkadziesiąt lub kilkaset lat? A czy kiedykolwiek cofaliście się w czasie 
i przyglądaliście się lokalnym legendom? Podczas tegorocznego rajdu, który 
odbędzie się już w maju wyruszymy tropem legend. Mamy nadzieję, że każdy 
z Was chętnie weźmie udział w tej podróży i wróci z niej wzbogacony o wiedzę, 
nowe znajomości i energię do dalszej wędrówki.  
 
 
CELE: 
- wymiana doświadczeń między patrolami z różnych środowisk 
starszoharcerskich i wędrowniczych 
- popularyzacja walorów turystycznych Gminy Dobroszyce 
- zainteresowanie uczestników rajdu lokalnymi legendami 
- sprawdzenie wiedzy harcerskiej  
- rozwój kreatywności 
 
 
W PROGRAMIE: 
- świeczowisko / ognisko 
- ciekawe zadania na sobotniej trasie rajdu 
- gra nocna 
- zajęcia integracyjne  
- sprawdzenie kreatywności 
- wiele niespodzianek 
 

Reszty dowiecie się już na miejscu. Pozostaje Wam tylko zgłosić się, zapłacić 
wpisowe, wykonać zadania przedrajdowe i przyjechać! 

 
 
ZADANIA PRZEDRAJDOWE  
Zdaniem patrolu jest wykonanie jednego z poniższych zadań (do wyboru): 
A) Nakręcenie, trwającego maksymalnie pięć minut, filmu o tradycjach i 
obyczajach, które funkcjonują w jego środowisku. Harcerze mogą także 
zaprezentować ich miasto/wieś/obszar działania z perspektywy historycznej. 
B)Patrol staje się ludem krainy, której folklor muszą stworzyć członkowie patrolu. 
Jego zadaniem jest przedstawienie efektów swojej pracy na, trwającym 
maksymalnie pięć minut, filmie (Uczestnicy mogą np. stworzyć własne stroje, 
obrzędy, przysłowia czy pieśni). 
Uwagi: Uczestnicy przywożą gotowe filmy na płytach CD, DVD, pendrive’ach 
lub innych nośnikach, dzięki którym będzie możliwe odtworzenie filmu 
w pierwszy dzień rajdu. Zadanie zostanie ocenione w ogólnej klasyfikacji rajdu. 
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Regulamin VIII Rajdu Czas na Ogień. Na tropie legend. 
 

ORGANIZATOR:  
Dobroszycki Szczep Harcerski z pomocą Komendy Hufca Oleśnica 
 
BAZA RAJDU: 
Gimnazjum Gminne w Dobroszycach, ul. Parkowa 3, 56-410 Dobroszyce 
 
TERMIN RAJDU: 
29-31.05.2015 
 
CZŁONEK PATROLU POWINIEN ZABRAĆ: 
• mundur (jeśli posiada), 
• ubranie odpowiednie do warunków pogodowych, którego w dodatku nie żal 

ubrudzić, 
• śpiwór,  
• karimatę, 
• prowiant na czas rajdu i menażki 
• latarkę 
• śpiewnik 
• wygodne obuwie oraz drugą parę na zmianę (do chodzenia po szkole), 
• kompas (lub busolę – wystarczy jedna na patrol) 
• przynajmniej jedną prawidłowo wyposażoną apteczkę na patrol 
• butla i palnik na patrol – w sobotę Waszym zadaniem będzie przygotowanie 

ciepłego posiłku dla członków Waszego patrolu (zadanie jest punktowane 
w klasyfikacji ogólnej) 

• dobry humor :)    
 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
• 4-9 osób w patrolu (w wieku starszoharcerskim i wędrowniczym) i pełnoletni 

opiekun  
• posiadanie ubezpieczenia (NNW) 
• opłacenie wpisowego w wysokości 20 zł (od osoby) do dnia 20.05.2015r. 
• wykonanie zadania przedrajdowego 
• przysłanie nam karty zgłoszenia (zeskanowanej) mailem na adres 

czas.na.ogien@gmail.com i przywiezienie jej ze sobą na start rajdu 
• niepełnoletni uczestnicy muszą mieć pisemną zgodę rodzica na uczestnictwo 

w VIII Rajdzie Czas na Ogień. 
• niepełnoletni uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w zajęciach nocnych, 

muszą mieć wypełnioną zgodę rodziców / opiekuna na udział w zajęciach 
wieczorno – nocnych 

• uczestnicy w czasie trwania rajdu mają prawo, iść oraz odpoczywać wedle 
własnej woli. Zabronione jest korzystanie z jakiegokolwiek środka lokomocji 

• podczas rajdu korzystanie z urządzeń nawigacji GPS jest całkowicie 
niedozwolone 
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ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:  
• nocleg, 
• kawiarenkę sprzyjającą integracji różnych środowisk, 
• ciepłą wodę do spożycia, 
• nagrody dla patroli i dyplomy, 
• pamiątkową plakietkę, 
• rajdowy śpiewnik. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
• odpowiedzialność za wyrządzone szkody ponosi opiekun patrolu, 
• za nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu, Prawa Harcerskiego, zasad poruszania 

się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz p-poż. grozi 
dyskwalifikacja,  

• zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 17.05.2015r. 
• zakwalifikowanych zostanie siedem pierwszych drużyn, powstanie także lista 

drużyn oczekujących na zakwalifikowanie, jeżeli któryś z siedmiu pierwszych 
patroli zrezygnuje, wtedy na jego miejsce „wejdzie” pierwsza drużyna z listy 
oczekującej (w wyjątkowym wypadku ilość drużyn może ulec zwiększeniu;-) ), 

• na wpłatę wpisowego w wysokości 20 zł (od osoby) czekamy do 20.05.2015r. 
(w przypadku rezygnacji członka patrolu wpisowe nie będzie zwracane), 

• podczas trasy rajdu drużyny muszą poruszać się oddzielnie – nie ma 
możliwości łączenia patroli, 

• rajd (a szczególnie sobotnia trasa) odbędzie się bez względu na pogodę, 
• we wszystkich sprawach spornych decyzję podejmuje komenda VIII Rajdu 

Czas na Ogień, 
• o wszystkich zmianach i nowościach patrole będą powiadamiane mailowo. 
 
KOMENDA RAJDU: 
• komendantka rajdu – pwd. Aleksandra Czapla 
• zastępczyni komendantki rajdu ds. programu – sam. Dominika Olejnik 
• zastępczyni komendantki rajdu ds. promocji – phm. Marlena Piotrowska 
• oboźna – sam. Natalia Łuczak 
• sam. Aleksandra Ślusarczyk 
• dh Hubert Grzesiak 
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KARTA ZGŁOSZENIA 
na VIII Rajd Czas na Ogień 

 

1. Nazwa Patrolu:_________________________________________________________________ 

2. Hufiec:__________________________  Chorągiew:___________________________________ 

3. Imię, nazwisko, PESEL, stopień, e-mail i numer telefonu pełnoletniego opiekuna 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
4. Uczestnicy: 

L.p. Imię i Nazwisko PESEL Adres i nr tel. 

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

  

4  
 

   

5  
 

  

6  
 

  

7  
 

  

8  
 

  

9  
 

  

 

5. Oświadczam, że w dniu _________________zostało wpłacone wpisowe za _____ osób 

w wysokości ___________zł. 

6. Polisa ubezpieczeniowa nr ___________________________________. 

7. Ponoszę pełną odpowiedzialność za powierzone mej opiece osoby, uzyskałem pisemną 

zgodę rodziców/opiekunów prawnych na ich uczestnictwo w rajdzie.  

8. Oświadczam, że wszyscy uczestnicy zostali zapoznani z regulaminem rajdu. 

9. W miejscu startu będziemy o godzinie ___________________________. 

 
Pieczęć hufca:  Podpis opiekuna patrolu: 
 

 
Pieczęć i Podpis Komendanta Hufca: 

 
 
 

Bez danych oraz podpisów opiekunów zgłoszenia nie zostaną przyjęte! 

 
 

……………………………. . . . . . . . . . .  
 miejscowość, data  
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KARTA UCZESTNIKA VIII RAJDU „CZAS NA OGIE Ń”  
 
I INFORMACJA ORGANIZATORA PLACÓWKI 
1. Baza rajdu: Gimnazjum Gminne w Dobroszycach, ul. Parkowa 3, 56-410 Dobroszyce 
2. Czas trwania 29-31.05.2015 
 

………………………………………. 
podpis organizatora wyjazdu       

 
II INFORMACJE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW O DZIECKU  

1. Imię i nazwisko dziecka ____________________________________________________________ 

2. Data urodzenia __ __-__ __-__ __ __ __ 3. Nr legitymacji szkolnej ____________________ 

4. Adres zamieszkania _________________________________________________________ 

5. Tel. kontaktowy  _______________________________________________________ 

6. PESEL dziecka  

 
7. Zobowi ązuję się do uiszczenia kwoty w wysoko ści 20 zł do dnia 20.05.2015. 
 
III INFORMACJE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
O stanie zdrowia, dolegliwościach, zachowaniu itp. dziecka , które mogą pomóc w zapewnieniu 
właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na rajdzie. 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
IV OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
Niniejszym oświadczam, że w razie zagrożenia życia córki / syna / pozostającej (pozostającego) 

pod naszą prawną opieką* …………………………………………………………………………………… 

imię, nazwisko dziecka 
zgadzam się na jej/jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje. 
 

……………………………………………………… 
podpis obojga rodziców/ prawnego opiekuna* 

 

 
Wyrażam zgodę na udział córki / syna / pozostającej (pozostającego) pod naszą prawną opieką *      

……………………………………………………………………………………………………………………. 

imię, nazwisko dziecka 
we wszystkich dziennych (6:00-22:00) zajęciach programowych VIII Rajdu Czas na Ogień, który 
odbędzie się w dniach 29-31.05.2015. Zostałem(am) poinformowany(a) o programie wyjazdu.  
 

………………………………………………………… 
podpis obojga rodziców/ prawnego opiekuna* 

 

Wyrażam zgodę na udział córki / syna / pozostającej (pozostającego) pod naszą prawną opieką *      

……………………………………………………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko dziecka 
w zajęciach wieczorno-nocnych (22:00 – 6:00) VIII Rajdu Czas na Ogień. 

 
………………………………………….. 

podpis obojga rodziców/ prawnego opiekuna* 
*niepotrzebne skreślić 

           


