REGULAMIN
15 Wielka Wędrowna Gra Terenowa "WATRA"
Druhny i druhowie!
Zapraszam Was serdecznie na 15 edycję rajdu przygodowego „Watra”, który mam
zaszczyt wznowić po kilku latach przerwy. Przez wiele lat Wielka Wędrowna Gra
Terenowa stanowiła ciekawe wyzwanie dla głuchołaskich harcerzy. W harcerskim
gronie, harcerskim stylu i przy harcerskim ognisku mamy zamiar spędzić kilka
czerwcowych dni. Życzę Wam dobrej zabawy i wyboru naszego rajdu.
Pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku!
phm. Sebastian Zatylny
Komendant 15 WWGT „Watra”

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w dniach
16-18 czerwca 2017 r.
Początek 16 czerwca o godz. 10.00, zakończenie 18 czerwca około godz. 12.00
ORGANIZATOR:
9 Nyska Drużyna Harcerska „Rebelianci” wraz z 8 Drużyną Harcerską „Mohikanie”
WSPÓŁORGANIZATOR :
Ośrodek Banderoza www.banderoza.pl
Komenda Rajdu:
phm. Sebastian Zatylny
pwd. Agata Chrobak
pwd. Agata Pietruszewska
Szymon Pawlak
Paweł Jaeckel
Maciek Jeleń
Jakub Szpitalny
Jakub Midor
1. Uczestnictwo
W rajdzie biorą udział partole (min. 5-osobowe), reprezentujące drużyny harcerskie lub
inne jednostki. Zgłoszenie potwierdza właściwa komenda hufca. Każdemu patrolowi
towarzyszy pełnoletni opiekun, który bierze udział w rajdzie na prawach uczestnika.
Zgłoszenia należy nadsyłać do 3 czerwca 2017 r. Wraz z dowodem wpłaty na adres:
eloflov@gmail.com
2. Wpisowe i zgłoszenia
Wpisowe na rajd wpłacone do w terminie do 3 czerwca 2017 r. wynosi 25PLN od
osoby (dwadzieścia pięć złotych). Obejmuje program, miejsce obozowe, pamiątkowy
znaczek, ciepły posiłek w sobotę, dyplomy uczestnictwa i nagrody dla najlepszych
patroli.

Patrole dokonują płatności, przelewem na konto Hufca ZHP Nysa o numerze: 89 1240
1675 1111 0010 3148 9826. W tytule przelewu wpisujemy Watra 2017 + nazwę patrolu.
Patrole z hufca Nysa mogą dokonywać wpłat bezpośrednio do komendanta rajdu.
Patrole złożone z uczestników z Hufca Nysa wpisanych do ewidencji obejmuje
całoroczna polisa ubezpieczeniowa. Pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym
zakresie, potwierdzenie ubezpieczenia opiekun patrolu dostarcza podczas rozpoczęcia
rajdu.
Drużyna która dopełni wszystkich formalności otrzyma potwierdzenie przyjęcia na rajd,
oraz resztę wskazówek niezbędnych do wzięcia udziału w rajdzie.
UWAGA!!! Niezgłoszenie się patrolu na rajd, lub wcześniejsza rezygnacja powoduje
utratę wszystkich świadczeń w tym także WPISOWEGO.
3. Wyposażenie
Każdy zgłoszony patrol musi posiadać: apteczkę, latarki, prowiant, mapę terenów
wędrówki, namiot.
Każdy uczestnik musi posiadać: regulaminowe umundurowanie, legitymację szkolną,
śpiwór, karimatę, ekwipunek niezbędny do zamieszkania pod namiotem, i wędrówki po
górach w różnych warunkach atmosferycznych, rzeczy do mycia i spania. Mile widziane
śpiewniki.
4. Zakwaterowanie
Organizator zapewnia pole namiotowe nocleg na sprzęcie uczestnika. Ze względu na
specyfikę rajdu mile widziane jest przygotowanie własnego miejsca obozowania
uwzględniając program na trasie.
Bazę noclegową stanowi Ośrodek Banderoza w Głuchołazach.
www.banderoza.pl
5. Odpowiedzialność i uprawnienie uczestników
- uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność pod opieką
pełnoletniego opiekuna,
- opiekun zobowiązany jest posiadać zgody rodzica,
- za szkody powstałe w trakcie rajdu odpowiada opiekuna patrolu,
- komenda rajdu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
6. Ważne informacje
- uczestnicy przygotowują posiłki we własnym zakresie i na własnym sprzęcie, w cenie
rajdu jest jeden ciepły posiłek w sobotę,
- zadaniem przedrajdowym jest przygotowanie scenki przedstawiającej patrol na
pierwsze ognisko w piątek.
7. Dyskwalifikacja
Dyskwalifikacja patrolu, uczestnika jest równoznaczna z wykluczeniem z rajdu i utrata
wszelkich świadczeń.
Dyskwalifikacja może nastąpić w przypadku:
- nieprzestrzegania Prawa Harcerskiego, oraz Regulaminu Rajdu.
- nieprzestrzegania podstawowych przepisów państwowych, oraz turystycznych.

KARTA ZGŁOSZENIA NA 15 WWGT „WATRA”

Nazwa patrolu: .....................................................................................................................................
Dane opiekuna (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail):
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Lista uczestników:
Lp.
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Adres
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Oświadczam, że znany jest nam regulamin rajdu i zobowiązujemy się go przestrzegać,
jednocześnie wpłacam wpisowe w kwocie …………… zł za osób: …………………………….
Podpis opiekuna

