REGULAMIN II RAJDU STARSZOHARCERSKIEGO
RÓŻA WIATRÓW, KUTNO 27-29 WRZEŚNIA 2019

Podstawowe informacje
1. Organizatorem II Rajdu Starszoharcerskiego “Róża Wiatrów”, zwanego dalej rajdem,
jest namiestnictwo starszoharcerskie „W dobrą stronę” Hufca ZHP Kutno
im. hm. A. Kamińskiego.
2. Hasło, pod którym odbędzie się rajd, brzmi: “Wskaż mi drogę”.
3. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne w Kutnie w dniach
27-29 września 2019 roku.
4. Celami rajdu „Róża Wiatrów” są:
- Integracja środowisk starszoharcerskich z Hufca Kutno oraz spoza niego
- Wzmocnienie wspólnoty namiestnictwa starszoharcerskiego „W dobrą stronę”
- Praca z obrzędowością namiestnictwa
- Nawiązanie kontaktów namiestnictwa ze środowiskami starszoharcerskimi spoza powiatu
kutnowskiego
- Wsparcie rozwoju harcerzy starszych – uczestników rajdu – poprzez rozwijający
i innowacyjny program rajdowy
- Promocja Kutna jako miasta róż wśród środowisk harcerskich spoza terenu powiatu
kutnowskiego
5. Za organizację rajdu w imieniu namiestnictwa starszoharcerskiego „W dobrą stronę”
odpowiada komenda w składzie:
pwd. Mateusz Narkiewicz - komendant rajdu
sam. Martyna Michalska - zastępczyni komendanta rajdu ds. programowo-metodycznych
sam. Julia Stępień - zastępczyni komendanta rajdu ds. logistyczno-finansowych
HO Michał Flisowski - oboźny rajdu
Aleksandra Suska - członkini komendy ds. promocji, szefowa gry wschodniej
sam. Julia Życzkowska - kwatermistrzyni rajdu, szefowa gry zachodniej
pion. Ewa Matczak - szefowa gry północnej
Weronika Kubiak - szefowa gry wschodniej
pion. Amelia Bień - szefowa gry południowej
6. Organizację rajdu wspomaga sztab punktowych pod kierunkiem zastępczyni komendanta
ds. programowo-metodycznych.
Zgłoszenia
7. W “Róży Wiatrów” mogą wziąć udział drużyny starszoharcerskie i zastępy
starszoharcerskie drużyn wielopoziomowych. Ponad połowa członków patrolu powinna być
w wieku starszoharcerskim. Reprezentacja drużyny może liczyć dowolną ilość
osób - z zastrzeżeniem, że na 15 osób przypada jeden pełnoletni opiekun.
8. Drużyny zgłaszają się do udziału w rajdzie poprzez formularz internetowy. Link
do formularza pojawi się 1 sierpnia 2019 na stronie rajdu na Facebooku. Formularz należy
wypełnić do 23:59 31 sierpnia 2019 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość
wydłużenia zgłoszeń.
9. Ostatecznej kwalifikacji na rajd dokonuje komenda rajdu. W ciągu 7 dni od zakończenia
zgłoszeń patrol otrzyma mejlem informację o (nie)zakwalifikowaniu oraz dalsze instrukcje.
10. Podczas rejestracji w recepcji rajdu, patrolowy jest zobowiązany przedstawić szefowej
recepcji:
1) Listę uczestników (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer do rodzica)

2) W przypadku drużyn spoza Hufca Kutno: zgodę komendanta na udział w biwaku w formie
karty biwaku
11. Za szkody wyrządzone w trakcie biwaku odpowiadają patrole biwakowe
reprezentowane przez opiekunów.
Zadanie przedrajdowe
12. Każda drużyna przed rajdem ma za zadanie ułożyć piosenkę na melodię “W dobrą
stronę” Dawida Podsiadły. Zapewniamy na rajdzie podkład muzyczny w postaci gitary.
13. Drużyny namiestnictwa starszoharcerskiego muszą ułożyć piosenkę, która potencjalnie
może stać się piosenką namiestnictwa. Powinny w niej zawrzeć słowa i frazy: “w dobrą
stronę”, “kompas”, “róża wiatrów”, “HS power”.
14. Drużyny-goście muszą ułożyć piosenkę rajdową. Powinny w niej zawrzeć słowa i frazy:
“ w dobrą stronę”, “róża wiatrów”, “kompas”, “wskaż mi drogę”, “poszukiwać(odmienione
też)/poszukiwanie/szukać(odm.)”.
15. W trakcie rajdu piosenki zostaną poddane ocenie, która będzie wliczona do punktacji
ogólnorajdowej. Ocenimy: dopasowanie do rytmu piosenki, tekst, użycie słów-kluczy,
wykonanie piosenki.
16. Spośród piosenek namiestnictwa rajd dokona wyboru oficjalnej piosenki namiestnictwa
poprzez głosowanie.
17. Drugą piosenką, którą należy przygotować jest piosenka spoza kanonu piosenek
harcerskich. Kanon piosenek to popularne piosenki o tematyce harcerskiej i turystycznej,
np. “Szara lilijka”, “Zakochaj się w harcerstwie” lub “Opadły mgły”. Poza kanonem
znajduje się repertuar wykonawców niezwiązanych z harcerstwem.
Płatność oraz świadczenia
18. Dodatkowa składka zadaniowa na rajd wynosi 40 złotych od uczestnika. Członkowie
sztabu rajdu, komenda oraz opiekunowie drużyn płacą połowę wpisowego, tj. 20 złotych od
osoby. Wpłat należy dokonywać na konto Hufca ZHP Kutno: 85 1240 3073 1111 0010 7845
9765 Przelew należy tytułować „DSZ RÓŻA WIATRÓW + nazwa drużyny”. Musi on wpłynąć
na konto do 7 września włącznie (data wykonania przelewu).
19. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi:
- nocleg w szkole w warunkach turystycznych
- pamiątkową plakietkę biwakową
- jeden ciepły posiłek – obiad w sobotę
- wrzątek do śniadań i kolacji
20. Każda drużyna otrzyma:
- komplet map poszczególnych gier biwakowych
- wyprawkę – elementy obrzędowe namiestnictwa “W dobrą stronę”
- innowacyjny i ciekawy program współtworzony przez ponad 30 wolontariuszy
21. Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać:
- plecak turystyczny
- karimatę i śpiwór/koc
- wygodne obuwie
- obuwie na zmianę w miejscu noclegowym
- nakrycie głowy
- latarkę
- okrycie wierzchnie adekwatne do pogody
- kompletne umundurowanie
- przybory i naczynie do jedzenia
22. Każdy patrol powinien posiadać:
- apteczkę pierwszej pomocy
- prowiant na śniadania i kolacje

- proporzec drużyny lub zastępu
- min. 2 kamizelki odblaskowe
- kompas drużyny (dla uczestników I Biwaku Starszoharcerskiego “Róża Wiatrów” 2018
oraz DSH z Hufca Kutno)
Postanowienia końcowe
23. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień
regulaminu oraz pozwalania na odstępstwa od niego. Uczestników obowiązuje Prawo
Harcerskie, postanowienia niniejszego regulaminu oraz zarządzenia i polecenia komendy
rajdu.
24. Zdjęcia i filmy wykonywane podczas rajdu będą publikowane na stronie internetowej
Hufca ZHP Kutno oraz jego profilach portali społecznościowych oraz stronie rajdu na
Facebooku. Wszystkie dane osobowe są zbierane w celu organizacji rajdu. W razie pytań
proszę kontaktować się mailowo na mateusz.narkiewicz@zhp.net.pl lub telefonicznie na
numer +48 505 921 590.

