
REGULAMIN

Zapraszamy serdecznie wszystkich harcerki i harcerzy powiatu czarnkowsko –

trzcianeckiego do udziału w Turnieju Zastępów „Initium”, 

który odbędzie się 07 marca 2020 roku.

Długo nieobecna impreza w naszym Hufcu będzie świetną okazją do

zaprezentowania się Waszych zastępów, której nie możecie opuścić.

Nieodzownym elementem Turnieju będą wartości takie jak współpraca i

braterstwo, ale też i rywalizacja. Turniej będzie doskonałym miejscem do

sprawdzenia Waszych umiejętności w nieco innym formacie niż zwykła

rywalizacja drużyn. Szczególnie zależy nam na udziale zastępów (niekoniecznie

łączonych patroli), które na co dzień pracują w takiej formule.

Główną częścią Turnieju będzie gra terenowa w okolicach Trzcianki, która

pozwoli wyłonić najlepszych z najlepszych. Zupełnie nowe tereny, będą okazją

do poznania nowych zakątków Gminy Trzcianka. Całość zakończy wspólne

ognisko, a dla tych najlepszych przewidujemy coś miłego. 

Zachęcamy serdecznie do udziału.

Turniej organizowany jest przy udziale środków finansowych Powiatu

Czarnkowsko – Trzcianeckiego z realizacji zadania publicznego oraz przy

współpracy z Kołem Łowieckim Dzik w Trzciance.



1. ORGANIZATOR

Krąg Instruktorski „OGIEŃ”

Hufiec Trzcianka

Związek Harcerstwa Polskiego

ul. Broniewskiego 7, 64-980 Trzcianka

2. TERMIN I MIEJSCE

Turniej Zastępów „Initium” Hufca Trzcianka odbędzie się w dniu 07.03.2020r.

Miejsce: Strzelnica Myśliwska w Trzciance 

Zbiórka uczestników w miejscu imprezy: godz. 8.45

Planowane zakończenie imprezy ok godz. 19.00

3. KOMENDA TURNIEJU

Komendant: pwd. Krzysztof Tomkiewicz

Kwatermistrz: pwd. Marcin Obrał         

                                                                                                                    

4. CELE TURNIEJU

- wyłonienie najlepszego zastępu,

- popularyzacja pracy w zastępach,

- integracja harcerzy i harcerzy starszych, 

- sprawdzenie i doskonalenie technik i umiejętności harcerskich, 

- poznanie walorów turystycznych i krajoznawczych miasta i gminy Trzcianka,

- promocja harcerstwa w lokalnym środowisku,

- dobra zabawa.



5. UCZESTNICTWO W TURNIEJU

W rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy harcerze i harcerze starsi, zwani dalej uczestnikami,

którzy mają opłacone składki członkowskie za I kwartał 2020 r. 

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie z załączoną listą uczestników (zawierającą: imię i 

nazwisko, nr z ewidencji ZHP, kontakt email z zastępowym, imię i nazwisko zastępowego 

wraz z numerem telefonu, kontakt i dane opiekuna zastępu, nazwę zastępu) do dnia 27 

lutego 2020 r. na adres krzysztof.tomkiewicz@zhp.net.pl

Najpóźniej na start należy dostarczyć podpisane przez opiekuna listy uczestników.

Do  uczestnictwa  dopuszczone  będą  tylko  zastępy  formalnie  działające  w poszczególnych

drużynach.

W Turnieju mogą wziąć udział zastępy liczące od 4 do 8 osób (w tym zastępowy) + opiekun.

W przypadku większej liczby chętnych, dopuszcza się udział dwóch i więcej patroli danego

zastępu,  dla  których  obowiązuje  oddzielna  karta  zgłoszenia.  Przypadki  trudne  i

skomplikowane należy przed zgłoszeniem omówić z organizatorem kontaktując się na adres

podany powyżej.

Koszt: 

 dla harcerzy Hufca ZHP Trzcianka - 10,0 zł od uczestnika (płatne za cały zastęp bez

opiekuna);

 dla harcerzy spoza Hufca ZHP Trzcianka - 15,0 zł od uczestnika (płatne za cały zastęp

bez opiekuna);

Płatności należy dokonać w terminie 3 dni od przyjęcia zgłoszenia na konto Hufca Trzcianka.

W razie braku wpłaty w terminie zgłoszenie zostanie automatycznie odrzucone.



Komenda Hufca ZHP Trzcianka

ul. Broniewskiego 7, 64 – 980 Trzcianka

Konto Bankowe: Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

13 8951 0009 5500 5744 2000 0010

Tytułem: składka zadaniowa Turniej Zastępów „Initium” – [nazwa zastępu]

6. ORGANIZATOR TURNIEJU ZAPEWNIA

- ciepły posiłek - zupę,

- ognisko z gwarantowaną kiełbasą, 

- ciepłą herbatę,

- nagrody, upominki i dyplomy.

7. EKWIPUNEK UCZESTNIKA

 obowiązkowo pełne umundurowanie

 przybory do jedzenia (menażka, sztućce) – z uwagi na brak dostępu do wody bieżącej

nie będzie możliwość umycia naczyń 

 odzież i obuwie na zmianę (na trasie pojawić może się błoto i woda, strój uczestnika

winien być dopasowany do warunków terenowych i pogodowych) – początek marca

może  sprawić  niespodziankę  pogodową  trzeba  liczyć  się  z  koniecznością  zmiany

odzieży.

 latarka,

 okrycie przeciwdeszczowe



8. EKWIPUNEK ZASTĘPU

 atrybuty zastępu,

 apteczka,

 wykonane wcześniej zadanie przedturniejowe,

 przynajmniej jeden telefon z dostępem do internetu,

 kamizelki  odblaskowe  lub  wyposażenie  i  ubiór  dostosowane  do  poruszania  się

drogami po zmroku

 kompas/busola. 

9. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

W rajdzie uczestniczyć mogą zastępy harcerskie i starszoharcerskie (wiek uczestników).

Zastęp  zgłoszony  na  Turniej  musi  posiadać  1  pełnoletniego  opiekuna,  który  ponosi

odpowiedzialność cywilno –  prawną za  podopiecznych  i  przebywa z  nimi  przez cały  czas

trwania Turnieju. Opiekun zastępu o ile nie jest jednocześnie jego zastępowym nie ponosi

kosztów uczestnictwa.

Uczestnicy we własnym zakresie organizują przyjazd do Trzcianki oraz powrót z tej samej

miejscowości i pokrywają jego ewentualne koszty.

Liczba uczestników w Turnieju  jest  ograniczona.  O przyjęciu  decydować będzie  kolejność

zgłoszeń.

Z  uwagi  na  cel  imprezy,  to  jest  wybranie  najlepszego  zastępu,  podczas  przygotowania

zadania  przedturniejowego  oraz  w  trakcie  trwania  Turnieju,  zastępy  będą  oceniane  za

poziom  nie  tylko  umiejętności  i  wiedzy  ale  też  kompletne  i  spójne  umundurowanie,

współpracę,  zachowanie  zasad  bezpieczeństwa,  prezentowanie  postawy  harcerskiej,

uczciwej rywalizacji.



10. ZADANIE PRZEDTURNIEJOWE

Zadaniem  przedturniejowym  z  racji  jego  umiejscowienia  jest  stworzenie   przez  zastęp

plakatu promującego Trzcianeckie Koło Łowieckie Dzik. Plakat winien być stworzony zgodnie

z interpretacją jego hasła:  „Myśliwy – opiekun lasu i  jego mieszkańców”. Format pracy w

wielkości A4 lub A3, technika wykonania pracy dowolna.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ewentualne pytania proszę kierować drogą mailową: krzysztof.tomkiewicz@zhp.net.pl

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komendy Rajdu.

Czuwaj!

Komenda Turnieju


