
1. ORGANIZATOR  
Związek Harcerstwa Polskiego  
24 Drużyna Starszoharcerska ,,Biała Wataha” i 6 Drużyna Harcerska „ŻBIKI”  
Hufiec ZHP Trzcianka im.ppor. Emilii Gierczak 
Ul. Broniewskiego 7 64-980 Trzcianka  
Tel./fax. (067)2162170, 0501636757 

 
2. PATRONAT  
Gmina Trzcianka 
Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki  
 
3. TERMIN I MIEJSCE  
XXVIII Harcerski Rajd „Pajęczyna” odbędzie się w dniach 25-27 października 
2019 r. w Białej. 

 
4. CELE RAJDU  
-poznanie piękna ziem powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego,  
-doskonalenie technik i umiejętności harcerskich,  
-integracja drużyn hufca, 

-poznanie historii filmowej na przełomie kilku lat. 
 
5. KOMENDA RAJDU  
Komendant:          pwd. Daria Maćkowiak HO 
Z-ca Komendanta do spraw gry dziennej:  och. Anastazja Kubiak 
Z-ca Komendanta do spraw gry dziennej: pion. Joanna Majewska 
Z-ca Komendanta do spraw gry nocnej: trop. Anita Frątczak 
Z-ca Komendanta do spraw promocji: pion. Julia Grela 
Kwatermistrz:  wyw. Tobiasz Hejak, dh. Sebastian Grubizny     
Oboźna: dh Kalina Piotrowska                            

 
6. UCZESTNICTWO W RAJDZIE  
W rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy harcerze, harcerze starsi oraz 
wędrownicy, którzy mają opłacone składki członkowskie przynajmniej  do 
końca października. 

Całkowity koszt uczestnictwa w Rajdzie to 59,00 zł od osoby. Po 
uwzględnieniu dotacji przyznanych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki 
oraz Gminę Trzcianka wpisowe wynosi 25,00 zł.  
Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie wpisowego (opiekun nie płaci). 
Zgłoszenia patroli są przyjmowane do dn.  16 października 2019r. na adres 
e-mail: daria.mackowiak@zhp.net.pl Prosimy o uwzględnienie w zgłoszeniu 
trasy, w której patrol deklaruje się wziąć udział. Trasy: harcerska (średnia 
wieku patrolu wynosi 11-13 lat), HS/W (średnia wieku wynosi 14-16/17 
lat). Patrole, które zgłoszą się na trasę niezgodną ze swoim przedziałem 
wiekowym nie zostaną przyjęte na Rajd.  
Wpłaty należy uiścić do dnia 20 października 2019 r.  
na konto bankowe Bank Spółdzielczy Czarnków o/Trzcianka 13 8951 0009 
5500 5744 2000 0010 w tytule proszę wpisać „Nazwa patrolu, ilość osób, 
składka zadaniowa Pajęczyna”. Proszę o zachowanie terminu wpłat ze 
względu na konieczność wcześniejszego zamówienia środków transportu. Na 
liście zgłoszeniowej proszę o następujące dane: imię, nazwisko oraz nr 
Członkowski z Systemu Ewidencji Harcerskich.  
 

7. ŚWIADCZENIA RAJDOWE  
-plakietka rajdowa,  
-nocleg w warunkach biwakowych (podłoga, materac,),  
-posiłek obiadowy,  
-herbata do posiłków,  
-transport uczestników z miejsca zamieszkania na start Rajdu  oraz powrót 
(dla drużyn z terenu Hufca Trzcianka)  

 
8. EKWIPUNEK DRUŻYNY  
Według uznania i doświadczenia drużyny.  
OBOWIĄZKOWO: apteczka, busola, odblaski. 

 
 
 
 
 
 



9. EKWIPUNEK UCZESTNIKA  
-obuwie sportowe,  
-obuwie zmienne na salę gimnastyczną,  
-śpiwór,  
-przybory do jedzenia,  
-przybory do pisania,  
-przybory toaletowe, 
-ubiór wg uznania,  
-suchy prowiant na śniadania i kolację,  
-latarka,  
-DOBRY HUMOR ☺ 
-PEŁNE UMUNDUROWANIE 
 

10. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE  
- Każdy patrol rajdowy powinien składać się od 5 do 15 osób i musi posiadać 
pełnoletniego opiekuna. 
- Pełnoletni opiekun musi przebywać z patrolem przez cały czas trwania 
Rajdu. 
 

11. START RAJDU I ZADANIE PRZEDRAJDOWE 

Wskazówki dotyczące Startu Rajdu i zadanie przedrajdowe drużyna otrzyma 
po poprawnym zgłoszeniu patrolu . 

12. DYSKWALIFIKACJA  
Uczestnicy lub drużyny mogą być zdyskwalifikowani lub wykluczeni z Rajdu 
za:  
-łamanie prawa harcerskiego,  
-nieprzestrzeganie regulaminu Rajdu.  
 

13. OSTATECZNA INTERPRETACJA REGULAMINU  
NALEŻY DO KOMENDY RAJDU. 

 
Czuwaj !  

 Komendant Rajdu 
pwd. Daria Maćkowiak HO 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
HUFIEC TRZCIANKA 

24 Drużyna Starszoharcerska ,,Biała Wataha” 
6 DRUŻYNA HARCERSKA „ŻBIKI” 

 
 

REGULAMIN 
 

 
 

XXVIII HARCERSKIEGO RAJDU 
„PAJĘCZYNA” 

 
Rajd jest dotowany przez Gminę Trzcianka oraz 

Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki za co 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! 

 
 

25-27.10.2019r. 


