
Dobroszycki Szczep Harcerski zaprasza 

na IX Rajd Czas na Ogień! 
 

 
Kogo? harcerzy starszych i wędrowników     
Kiedy? 28-30.10.2016  
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 (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)  
Liczba osób w patrolu: 4-9 osób + pełnoletni opiekun 

Zgłoszenia: do 16.10.2016 na adres: czas.na.ogien@gmail.com 

 
Więcej informacji: czas.na.ogien@gmail.com lub na www.olesnica.zhp.pl
 
 
 
 



Po sukcesie poprzednich edycji rajdu, z których ostatnia odbyła się w klimacie 
dobroszyckich legend, w tym roku wyruszamy na trop tajemniczych zagadek 
Dobroszyc.  
Na pewno każdy z Was był choć raz w marzeniach detektywem, podążającym 
śladami zagadek rodem z powieści lub filmów kryminalnych. W tym roku, w 
klimatycznym październiku, chcemy wspólnie stworzyć atmosferę sprzyjającą 
współzawodnictwu śladami detektywistycznych zagadek na ulicach Dobroszyc. 
Mamy nadzieję, że każdy z Was chętnie weźmie udział w tej przygodzie 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  
- sprawdzenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy  
- rozwinięcie u uczestników umiejętności logicznego myślenia   
- 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  
Zadaniem patrolu jest przygotowanie konspektu oraz przeprowadzenie 
warsztatów, które odbędą się w sobotni wieczór. Warsztaty muszą dotyczyć 
tematyki detektywistycznej i powinny trwać od 25 do 30 minut. Materiały, które 
zostaną użyte podczas warsztatów patrole powinny zgromadzić we własnym 
zakresie. Konspekty warsztatów należy wysłać na e-mail rajdu: 
czas.na.ogien@gmail.com do 24.10.2016 r. Konspekt rajdu i sposób 
przeprowadzenia warsztatów podlega ocenie w klasyfikacji punktowej rajdu. 



Regulamin IX Rajdu Czas na Ogień. Tajemnicze zagadki Dobroszyc 

 

ORGANIZATOR:  
Dobroszycki Szczep Harcerski z pomocą Komendy Hufca Oleśnica 

 

BAZA RAJDU:  
Gimnazjum Gminne w Dobroszycach, ul. Parkowa 3, 56-410 Dobroszyce 

 

TERMIN RAJDU:  
28-30.10.2016r 

 

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  
· butlę 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) – kopię ubezpieczenia należy przywieźć ze 

sobą,  
· opłacenie wpisowego w wysokości 20 zł do dnia 20.10.2016r.,  
· wykonanie zadania przedrajdowego, 
· spełnienie wymogów formalnych zgłoszenia wyjazdu we własnym hufcu,  
· 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 IX Rajdzie Czas na Ogień – należy wypełnić dwie części zgody,  
· 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.



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 16.10.2016r.  
· 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 liczba drużyn może ulec zwiększeniu;-),  

· na wpłatę wpisowego w wysokości 20 zł czekamy do 20.10.2016r. (w 
przypadku rezygnacji któregokolwiek 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 IX Rajdu Czas 

na Ogień,  
· o wszystkich zmianach i nowościach patrole będą powiadamiane mailowo. 

 

KOMENDA RAJDU:  
· komendantka rajdu – pwd. Natalia Łuczak  
· zastępczyni komendantki rajdu ds. programu – pwd. Patrycja Frączyk  
· zastępczyni komendantki rajdu ds. promocji – hm. Marlena Piotrowska  
· oboźny – dh Dawid Kotecki  



KARTA ZGŁOSZENIA  
na IX 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 Data urodzenia 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



KARTA UCZESTNIKA IX RAJDU „CZAS NA OGIEŃ” 
cz. 1 

 
I INFORMACJA ORGANIZATORA PLACÓWKI  
1. Baza rajdu: Gimnazjum Gminne w Dobroszycach, ul. Parkowa 3, 56-410 Dobroszyce  
2. Czas trwania 28-30.10.2016 
 

……………………………………………….  
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 do rodziców _______________________________________________________ 
 
6. PESEL dziecka 

 

7. Zobowiązuję się do uiszczenia kwoty w wysokości 20 zł do dnia 20.10.2016. 
 
III INFORMACJE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW  
O stanie zdrowia, diecie, dolegliwościach, zachowaniu itp. dziecka , które mogą pomóc 
w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na rajdzie. 

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

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

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

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

IV OŚWIADCZENIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW  
 

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

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

imię, nazwisko dziecka  
we wszystkich dziennych (6:00-22:00) zajęciach programowych IX Rajdu Czas na Ogień, który 
odbędzie się w dniach 28-30.10.2016. 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) IX Rajdu Czas na Ogień. 
 

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

*niepotrzebne skreślić 

 
 
 



KARTA UCZESTNIKA IX RAJDU „CZAS NA OGIEŃ” 
cz. 2 

 
 

Stwierdzam, że podałam(-em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą 
pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na rajdzie. 
 
Jeśli moje dziecko przyjmuje leki, informuję, że jako rodzic/opiekun wyposażam dziecko 
w odpowiednie leki w ilości niezbędnej do podania podczas trwania całego rajdu. 
 
W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi 
diagnostyczne, operacje.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie rajdu, dla 
potrzeb niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika 
wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).  
 
Wyrażam zgodę na użycie wizerunku mojego dziecka do celów statutowych Związku 
Harcerstwa Polskiego i w konsekwencji powyższego wyrażam zgodę na:  
1) fotografowanie mojego dziecka;  
2) rejestrowanie audiowizualne wszystkich działań związanych z działalnością statutową 
Związku Harcerstwa Polskiego, także tych, w których uczestniczyć będzie moje dziecko;  
3) użycie wizerunku mojego dziecka, w związku z działalnością statutową prowadzoną 
przez Związek Harcerstwa Polskiego, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w 
art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zmianami), bez ograniczeń co do czasu i ilości.  
 
Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa mojego dziecka w rajdzie i są 
one dla mnie zrozumiałe. 
 

 
………………………………………………………………………  

podpis obojga rodziców/ prawnego opiekuna* 

 
 
………………………………………………………………………  

miejscowość, data


