REGULAMIN

Harcerski RAJD NIEPODLEGŁOŚCI 2021
1.

ORGANIZATORZY:

Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy Diecezji Rzeszowskiej
Sokole GNIAZDO
Szczep NIEZŁOMNYCH
Kontakt:
Piotr Twardowski
Tel: 782 770 101
biuro@szczepniezlomnych.pl

2.

CELE RAJDU:








Uczczenie pamięci o Janie Pawle II
Uczczenie rocznicy odzyskania Niepodległości
Popularyzacja turystyki pieszej na trenie Beskidu Niskiego.
Poznanie walorów turystycznych Beskidu Niskiego.
Integracja środowiska harcerskiego.
Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.

3.

MIEJSCE:

Beskid Niski: Trasa z Folusza/Mrukowej do Świątkowej Wielkiej

4.

TERMIN:

Rajd odbędzie się 11 listopada 2021 (czwartek).
Wyjazd o godzinie 7:00 zbiórka na parkingu Podpromie,
Powrót około godz. 21:30
Koszt wyjazdu wynosi :
Dla członków organizacji harcerskich:

koniecznie zaznaczyć nazwę jednostki w formularzu zgłoszeniowym

Zgłoszenie do 5 listopada -

80 zł

Zgłoszenie po tym terminie - 100 zł

Dla pozostałych osób:
Zgłoszenie do 5 listopada -

100 zł

Zgłoszenie po tym terminie - 120 zł

Uwaga za zgłoszenie uważa się wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz wpłatę na rachunek
bankowy organizatora.

Wpłaty dokonać należy na rachunek
Stowarzyszenie Szczep Niezłomnych
08 2530 0008 2051 1046 7894 0001
z dopiskiem: Udział w Rajdzie NIEPODLEGŁOŚCI 2021 oraz imię i nazwisko uczestnika. Harcerze dodają
dodatkowo nazwę jednostki harcerskiej.

Rachunek do opłat dokonywanych przelewem wystawiamy, na prośbę wpłacającego, w terminie 7 dni od
daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy i wyłącznie na osoby lub podmioty, które dokonały
przelewu, po podaniu ich dokładnych danych.
Uwaga! W przypadku rezygnacji ze startu opłata startowa nie jest zwracana

5.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Rajd otwarty dla wszystkich chętnych - warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na listę uczestników
przez formularz oraz wpłata opłaty uczestnictwa.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców na udział w Rajdzie - nie dotyczy niepełnoletnich
będących pod opieką rodziców.

Uczestnicy Rajdu zobowiązani są w szczególności do:
Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez Komandora Rajdu, pilotów
poszczególnych grup oraz przedstawicieli Policji.
Posiadania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
Przemieszczania się zwartą grupą i niezbaczanie z wyznaczonego szlaku.
Tempo marszu nadaje pilot grupy i jest ono dostosowane do tempa najwolniejszego uczestnika.
Czas i miejsce odpoczynku wyznacza Przewodnicy Tras.
Wszelkie niedyspozycje zdrowotne bezzwłocznie należy zgłaszać Przewodnikom lub opiece medycznej
Rajdu.
Obowiązują zachowania proekologiczne.

Każda zgłoszona jednostka harcerska wędruje z flagą narodową – najlepiej własnoręcznie wykonaną.
Pozostałe osoby zachęcamy też zachęcamy do udziału w Rajdzie z flagą narodową.
Uwaga:
Inne niż narodowe symbole Polski są niedopuszczalne

6.

TRASA RAJDU:

Harcerska 15 km:
Folusz – Magura WĄTKOWSKA – Bartne – Świerzowa RUSKA – Świątkowa WIELKA
Rodzinna 10 km:
Mrukowa – Ostrzysz – Świątkowa WIELKA
Junior 5 km:
Kotań – Świątkowa Wielka

6. PODCZAS RAJDU ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:


ubezpieczenie NNW



posiłek



przejazd z na trasie Rzeszów – Folusz – Świątkowa Wielka - Rzeszów



zabezpieczenie medyczne



symboliczna pamiątka uczestnictwa w Rajdzie

7.

PROGRAM RAJDU:
7:00

Wyjazd z Rzeszowa (parking Podpromie).

9:00

Start Rajdu Trasa Harcerska /Folusz/

9.30

Start Rajdu Trasa Rodzinna /Mrukowa/

10.30

Start Rajdu Trasa Junior /Kotań/

11.30

Magura WĄTKOWSKA Msza Święta w intencji Ojczyzny– w przypadku niesprzyjających
warunków pogodowych Msza odbędzie się w Świątkowej Wielkiej.

14.00

Magurskie Smaki – warsztaty kulinarne i poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń ze
Świątkowej WIELKIEJ

17:00

Ognisko i wspólne śpiewanie pieśni religijno-patriotycznych i turystycznych.

18.30

Zakończenie Rajdu

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Szczegóły dotyczące poszczególnych tras: dokładne miejsce startu, kontakt do opiekuna trasy wyślemy na
podane w zgłoszeniu e-maile.
Uczestników Rajdu obowiązuje:




Znajomość Regulaminu Rajdu.
Stosowanie się do zaleceń organizatorów.
Osoby niepełnoletnie muszą mieć podpisaną zgodę rodziców na udział w Rajdzie.

Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu Rajdu.
Ostateczna interpretacja regulaminu Rajdu należy do organizatora.

