Regulamin
„VII NOCY HUBALCZYKÓW”

I.

Cele Rajdu
1.Integracja środowisk harcerskich zrzeszonych w Hufcu Nysa.
2. Integracja z środowiskami działającymi poza harcerstwem
3. Dobra zabawa.

II.

Organizatorzy Rajdu
1. 8 Nyska Drużyna Harcerska Enklawa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

III.

Komenda Rajdu
1. Komendant Rajdu: pwd. Sebastian Kmita
2. Zastępca Komendanta ds. programowych: ćw. Adam Jarząbek
3. Oboźny: HO Rafał Raczkowski

IV.

Termin i miejsce Rajdu
1. Rajd odbywa się dniach 3 - 4 marca 2018 roku.
2. Na tydzień przed rajdem patrole otrzymują wszystkie niezbędne informacje na
temat rajdu (miejsce biwaku, godzina rozpoczęcia, informacje o zadaniu oraz
niezbędnym wyposażeniu).
3. Gra terenowa odbywać się będzie na terenie miasta Nysa.

V.

Uczestnictwo
1. Udział w rajdzie mogą wziąć patrole składające się minimum z 5 osób + pełnoletni
opiekun. W rajdzie mogą uczestniczyć patrole spoza ZHP po wcześniejszym
uzgodnieniu z komendą rajdu. Opiekun bierze udział w grze na prawach
uczestnika.
2. Zgłoszenia w wersji elektronicznej, według załączonej do regulaminu karty należy
wysłać najpóźniej do 26 lutego 2018 roku na adres mailowy
rafal.raczkowski@zhp.net.pl. Zgłoszenia w wersji papierowej należy przywieźć ze
sobą na start.
3. Równocześnie ze zgłoszeniem należy wpłacić wpisowe w wysokości 16 złotych od
uczestnika (opiekun nie jest zwolniony z opłaty wpisowego) na konto ZHP Nysa
67 1240 1675 1111 0010 3852 3110, tytuł przelewu: „Składka na VII Noc
Hubalczyków + nazwa patrolu”. Z zgłoszeniem prosimy przesyłać
potwierdzenia wpłaty. Wpłat należy dokonywać wraz z zgłoszeniem patrolu.
4. Niezgłoszenie się uczestnika na rajd powoduje utratę wpisowego.

VI.

Organizatorzy zapewniają
1. Nocleg w warunkach turystycznych
2. Nagrody dla najlepszych patroli oraz dyplomy
3. Pamiątkową plakietkę
4. Dostęp do wrzątku
5. Dobrą zabawę ^^

VII.

Postanowienia Końcowe
1. Uczestnicy rajdu mają bezwzględny obowiązek przestrzegania Prawa
Harcerskiego, regulaminów PPOŻ, przepisów o ruchu drogowym oraz
postanowień niniejszego regulaminu a także wszystkich pozostałych
regulaminów przedstawionych przez organizatora.
2. Złamanie postanowień zawartych w podpunkcie 1 może wiązać się z
dyskwalifikacją patrolu. W przypadku dyskwalifikacji patrol traci wszystkie
świadczenia jak i wpisowe
3. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w czacie trwania rajdu ponoszą
uczestnicy i opiekunowie.
4. Gra nocna odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w regulaminie oraz
ostatecznej interpretacji regulaminu.
6. Informacji o BIWAKU udziela komendant: pwd. Sebastian Kmita tel. 606 995 009,
e-mail: sebastian.kmita@zhp.net.pl oraz HO Rafał Raczkowski tel. 790 728 278
e-mail: rafal.raczkowski@zhp.net.pl

CZUWAJ!
/-/ pwd. Sebastian Kmita
Drużynowy 8NDH „Enklawa”

