
 

 

V Rajd Harcerski  „Wędrówka  Alana” 

 1.ORGANIZATOR :  2 DH WATAHA  

2. TERMIN I MIEJSCE Rajdu : 18- 20. 05. 2018  

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę, w dniach  

18-20 MAJA 2018r. w okolicach Glisna. Baza Rajdu znajduje się w Sali Wiejskiej w 

Gliśnie , naprzeciwko Kościoła.  

3.Komenda Rajdu 

Komendant:  Damian Rudziński 

Z-ca komendanta:  pwd JAKUB SOBECKI 

Skarbnik :  hm JERZY LASOTA 

Kwatermistrz:  Łukasz Pietrzak 

4.WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA  

W rajdzie udział biorą - reprezentacje drużyn harcerskich, Starszoharcerskich 

 i Wędrowniczych.  

 Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 07.05.2018 r.  

Na e-mail      2dhwataha2013@wp.pl  

Wpisowe w wysokości 22 zł od uczestnika płatne na konto 

25 1020 2036 0000 0102 0002 0461 (konto Hufca Sulęcin) z dopiskiem: 

 Dodatkowa Składka Członkowska  Zadaniowa V Rajd Harcerski „Wędrówka  

Alana” Nazwą Patrolu – ilość os. x 22zł, imię i nazwisko wpłacającego, adres do 

dnia 07.05.2018r. 

5.CELE  Rajdu 

Poznanie Glisna i okolic  

Dobra harcerska zabawa  

Odnowienie starych i nawiązanie nowych znajomości  

6.EKWIPUNEK PATROLU, HARCERZA  

Patrolu:  apteczka,   

Harcerza:  strój polowy, latarka, menażka, niezbędnik, 

obuwie sportowe, strój sportowy, śpiwór,  dobry humor  

7.ORGANIZATOR ZAPEWNIA  

• Miejsce na nocleg  

• Obiad w sobotę  

• Dobrą Zabawę 

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Drużyny i osoby  zgłoszone i dokonujące wpłaty po terminie 07.05.2018 NIE             

BĘDĄ dopuszczone do Rajdu 

 Wpisowe od drużyny zgodnie z liczbą osób w zgłoszeniu nie podlega 

zwrotowi. 

• Prosimy pamiętać o pełnoletnim opiekunie oraz ubezpieczeniu patrolu: czyli 

polisie ubezpieczeniowej oraz ksero kopi listy osób ubezpieczonych  

• Potwierdzenie wpłaty na Rajd 

• Wpisowe od drużyny zgodne z liczbą osób w zgłoszeniu nie podlega 

zwrotowi.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników 

rajdu.  

* Baza rajdu czynna w dniu 18.05.2018 r. od godz. 17:30  

*Wszelkie pytania dotyczące rajdu proszę kierować pod adres   

2dhwataha2013@wp.pl 

UWAGA !!!  Patrole bez pełnoletniego opiekuna i  

ubezpieczenia nie będą dopuszczane do udziału w rajdzie. Za nie przestrzeganie prawa 

harcerskiego grozi wydalenie z rajdu.  

                                                                              CZUWAJ ! ! !  2 DH WATAHA 
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