
Regulamin Rajdu Wiosennego Hufca ZHP Nysa 2018 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Rajd odbędzie się w terminie 20-22 kwietnia 2018 roku na terenie Polanicy Zdrój.  
2. Komendantką Rajdu jest pwd. Nina Prach.  
3. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 
II. Zgłoszenia 

 
1. W Rajdzie Wiosennym mogą wziąć udział patrole złożone z członków Związku 

Harcerstwa Polskiego, posiadających opłacone składki członkowskie. Patrole muszą 
liczyć od 5 do 15 osób. 

2. Zgłoszeń w wersji elektronicznej należy dokonać do 14 kwietnia na dołączonym do 
regulaminu wzorze na adres e-mail: nina.prach@zhp.net.pl Zgłoszenia w wersji 
papierowej należy przywieźć ze sobą na start. 

3. Wpisowe wynosi 50 zł. Patrole dokonują płatności, przelewem na konto Hufca ZHP 
Nysa o numerze: 67 1240 1675 1111 0010 3852 3110, w tytule przelewu wpisując 
„dodatkowa składka zadaniowa + nazwę drużyny oraz dopisek Rajd Wiosenny 
2018”. Wpłat należy dokonać do 14 kwietnia, a potwierdzenie wysłać na w/w adres 
email. 

4. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają: 
- nocleg, 
- transport na trasie Nysa -> Polanica Zdrój (oraz powrót do Nysy),   
- ciepły posiłek w sobotę, 
- materiały programowe, 
- pamiątkowy znaczek, 
- wrzątek, 
- dobrą zabawę, 
- dyplomy i atrakcyjne nagrody dla najlepszych patroli. 

 
III. Postanowienia końcowe 

 
1. Niestawienie się patrolu lub uczestnika na starcie Rajdu Wiosennego powoduje 

utratę wpisowego. 
2. Informacje na temat miejsca i godziny rozpoczęcia trasy będą przekazywane przez 

komendantkę trasy po dokonaniu zgłoszenia. 
3. Za szkody wyrządzone podczas wydarzenia odpowiada opiekun patrolu. 
4. 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.  

5. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt  
z komendantką Rajdu Wiosennego – pwd. Niną Prach tel. 661 239 291.  

 
 
 



KARTA ZGŁOSZENIA 
RAJD WIOSENNY 2018 

 
Nazwa patrolu: 

..................................................................................................................................... 

 
Dane opiekuna (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail): 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................................. 
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