
 

RAJD WIOSENNY 

HUFCA SOSNOWIEC 

„JURA 2012” 

 

 
 

I Organizator 
 

Komenda Hufca ZHP Sosnowiec 
 

II Cele: 

 rozwijanie zainteresowań turystycznych i krajoznawczych 

 poznanie walorów krajobrazu jurajskiego i świętokrzyskiego 

 poznanie historii, zabytków i kultury regionu Jury Krakowsko – 

Częstochowskiej rozumienie potrzeby aktywnego wypoczynku                      

i wyrabiania w sobie nawyku czynnego spędzania czasu wolnego 

 wyrabianie umiejętności obserwacji środowiska przyrodniczego 

 nabywanie umiejętności współpracy w grupie 
 

III Termin i miejsce rajdu 
 

         18-19.05.2012    

         Ośrodek harcerski w Kobylicy, 

         fragmenty „Szlaku Orlich Gniazd” 
 

IV Uczestnictwo i zgłoszenia 

 patrole - drużyny harcerskie + pełnoletni drużynowy 

 powyżej 15 osób dodatkowo opiekun /nauczyciel, rodzic/ 

 wiek uczestników: 11-18 lat 

 każdy patrol prowadzi pełnoletni drużynowy - opiekun  

 patrol może być zdyskwalifikowany za nieprzestrzeganie zasad 

ogólnych w zakresie bezpieczeństwa przyjętych na imprezach 

turystycznych, a w szczególności zasad poruszania się w czasie 

pieszych wycieczek, nieprzestrzeganie Prawa Harcerskiego. 

  



V. Zgłoszenia patroli-drużyn i wpłaty do dnia 10.05.2012r.                                                                             

/lista w załączeniu/ na adres: 

Komenda Hufca ZHP Sosnowiec  ul. 1-go Maja 21/23                                                                       

41-200 Sosnowiec   tel. 32 266 19 91 lub  32 266 66 79                                                            

e-mail; hufiec@sosnowiec.zhp.pl  

VI. Wyposażenie PATROLU 

-  namioty dla patrolu-drużyny 

-  apteczka 

-  mapa jury  

-  kompas 

-  aparat fotograficzny 

VII Wyposażenie uczestnika 

- śpiwór, karimata - wszyscy uczestnicy i opiekunowie 

- kubek 

- mundur 

- strój turystyczny, wygodne obuwie 

- suchy prowiant na piątek i śniadanie w sobotę 

VIII Organizator zapewnia 

- gorący posiłek w piątek i sobotę 

- herbata do każdego posiłku 

- nagrody dla zwycięzców 

- dyplomy za uczestnictwo 

- znaczek rajdu 

Odpłatność 10 zł. od osoby /wpłaty z listą do 10.05.12/                                   

wpłaty nie podlegają zwrotowi. 

 

    Wpłaty na konto hufca: 

    ING bank Śląski 22 1050 1360 1000 0008 0000 2040 

    z dopiskiem RAJD. 

  

mailto:hufiec@sosnowiec.zhp.pl


IX Program rajdu  

 

18.05.2012 

    - godz. 11.55; 13.23; wyjazd z Sosnowca /dworzec południowy,     

      Dańdówka, Kazimierz/ przyjazd do Olkusza, 

    - przejście fragmentu „Szlaku Orlich Gniazd” Olkusz – Kobylich, 

           każdy patrol otrzymuje mapę trasy i zadania jakie ma wykonać 

           podczas wędrówki,  

         - godz. 18.00-19.00 - meldowanie się w ośrodku w Kobylicy, 

    - rozbicie namiotów, toaleta, 

        - kolacja – gorący posiłek, 

        - ognisko, 

- gra nocna /przyrzeczenie/. 

 

19.05.2012 

- Śniadanie,  

- gra terenowa – pierwsza pomoc, 

- apel- wręczenie nagród i wyróżnień, 

- likwidacja biwaku, 

- obiad, 

- powrót do Sosnowca: 13.38, 16.46, 18.08. 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu rajdu. 

 

 

Czuwaj!  

Do zobaczenia na szlaku. 

 

 



LISTA UCZESTNIKÓW RAJDU  

 
Drużyna nr im.   

Nazwa patrolu:   

Szkoła   

Imię i nazwisko dowódcy patrolu   

Lista członków patrolu 

Lp. Nazwisko i imię PESEL Adres zamieszkania 
imię ojca – matki 

lub opiekuna nr telefonu wpisowe podpis 

1.       10.  
2.       10.  
3.       10.  
4.       10.  
5.       10.  
6.       10.  
7.       10.  
8.       10.  
9.       10.  
10.       10.  
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         
16.         
17.         
18.         
19.         
20.         
21.         



Pełnoletni drużynowy - opiekun                                                                

Nazwisko i imię  
PESEL   

Adres zamieszkania   

Kontakt telefoniczny   

Nr dowodu osobistego   

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie powierzonej mej opiece 
dzieci podczas Rajdu Hufca ZHP Sosnowiec w terminie 18-19.V.2012r. 
Stwierdzamy, że jest nam znany regulamin rajdu i  zobowiązujemy się go przestrzegać. 

 
 

                                                                                                                                                                  .............................................................................. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        czytelny podpis  drużynowego  

 
 
 
 

Pełnoletni - opiekun                                                                

Nazwisko i imię  
PESEL   

Adres zamieszkania   

Kontakt telefoniczny   

Nr dowodu osobistego   

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie powierzonej mej opiece 
dzieci podczas Rajdu Hufca ZHP Sosnowiec w terminie 18-19.V.2012r. 
Stwierdzamy, że jest nam znany regulamin rajdu i  zobowiązujemy się go przestrzegać, 

 
 

                                                                                                                                                                  .............................................................................. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        czytelny podpis opiekuna  

 


