
REGULAMIN 

Rajdu Ekstremalnego „Harcmageddon” odbywającego się w dniach 25-26 maja 

2018 roku w Szczecinie. 

1.Cele Rajdu: 

Celem Rajdu Ekstremalnego „Harcmageddon” jest sprawdzenie możliwości 
fizycznych oraz hartu ducha jego uczestników, ich wiedzy z zakresu technik 

harcerskich, posługiwania się mapą i kompasem, wykorzystania tej wiedzy w 

praktyce oraz weryfikacja umiejętności współpracy w grupie w trudnych 
warunkach. Ponadto, popularyzacja aktywności fizycznej i sportu, kontaktu z 

przyrodą, radzenia sobie z wyzwaniami, przekraczania własnych granic fizycznych 
i psychicznych, integracja uczestników oraz dobra zabawa w harcerskim stylu. 

2. Miejsce i terminarz Rajdu: 

2.1 Rajd będzie miał miejsce na Bazie obozowej Hufca Szczecin ZHP „Bukowina” 
w Binowie, w woj. zachodniopomorskim oraz w jej okolicy. 

2.2 Termin Rajdu to 25-26 maja 2018 r. 

2.3 Rejestracja uczestników odbędzie się w piątek 25 maja 2018 r., w godzinach 
19:00 - 23:00 w punkcie przyjęcia patroli na bazie Rajdu. Przybycie patrolu po 

wskazanej godzinie skutkuje otrzymaniem ujemnych punktów. 

2.4 Zakończenie Rajdu planowane jest na sobotę 26 maja, do godziny 17:00. 

2.5 Chętne patrole mogą skorzystać z noclegu na bazie w dniu 26/ 27 maja, po 

wcześniejszym powiadomieniu organizatorów. 

2.6 Terminarz: 

07.04.2018 r. - rozpoczęcie zapisów uczestników.  

30.04.2018 r. - ostateczny termin zgłoszeń uczestników. 

10.05.2018 r. - termin wniesienia opłat za uczestnictwo w Rajdzie w wysokości 30 

zł. 

25.05.2018 r. – ostateczny termin dostarczenia (osobiście, pocztą lub po 

zeskanowaniu – pocztą elektroniczną), przez osoby niepełnoletnie, zgody od 

prawnego opiekuna na uczestnictwo w Rajdzie. (załącznik do regulaminu) 

 



3.Uczestnicy: 

3.1 W Rajdzie mogą uczestniczyć jedynie zespoły/ patrole liczące od 2 do 4 osób. 

3.2 W skład patroli mogą wchodzić harcerze i harcerki, skauci i skautki wszystkich 

organizacji skautowych:  

- mający ukończone 16 lat (warunek konieczny), 
- posiadający przynależność do danej organizacji, 

- mający opłaconą składkę członkowską swojej organizacji (wymagane okazanie 

potwierdzenia), 
- posiadający numer ewidencyjny w systemie Ewidencja ZHP (wyłącznie 

członkowie ZHP).  

3.3 Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody prawnego 

opiekuna na uczestnictwo w Rajdzie. 

3.4 Patrole są zobowiązane do posiadania ubezpieczenia OC i NNW na czas Rajdu 
(weryfikacja przy rejestracji patrolu). 

3.5 Uczestnicy będą zakwaterowani we własnych namiotach turystycznych na 

terenie bazy „Bukowina”. Brak własnego namiotu powinien zostać zgłoszony 
podczas rejestracji internetowej na Rajd. 

3.6  Uczestnicy zobowiązani są do posiadania pełnego umundurowania 
harcerskiego, własnej menażki, sztućców, kubka, osobistej apteczki pierwszej 

pomocy, latarki, kompasu, dokumentów tożsamości oraz naładowanego telefonu: 

- z systemem Android, 

- z dostępem do Internetu, 

- z aplikacją do czytania kodów QR, 

- z aktywnym kontem Google (najlepiej własnym patrolu), 

- z aplikacją Google Maps, 

- zabezpieczonego przed wilgocią. 

3.7 Uczestnicy powinni posiadać poniższe umiejętności: 

- orientacja w terenie (praca z kompasem i mapą), 

- wytrzymałość na zmienne warunki terenowe i pogodowe (odpowiednie 
wyposażenie), 



- umiejętność współdziałania w zespole, 

- umiejętność dobrego pływania (co najmniej jedna osoba w patrolu), 

Ponadto: 

- dobre przygotowanie kondycyjne do długiego marszu/ biegu, 

- gotowość do pracy na wysokości, 

- odporność na brak snu i zmęczenie, 

- pomysłowość, szybkość i determinacja. 

 

4. Organizator: 

Komenda Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Za 
organizację Rajdu odpowiada Komenda Rajdu powołana rozkazem Komendantki 

Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP. 

5. Proces zgłoszenia: 

5.1 Zgłoszenia dokonuje się dla całego patrolu, od 7 do 30 kwietnia 2017 r., za 

pomocą formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej 

www.zachpom.zhp.pl  

5.2 Do prawidłowej rejestracji patrolu niezbędne jest podanie danych osobowych 

uczestników. 

5.3 Po zarejestrowaniu, zgłaszający otrzyma email od organizatorów z informacją 

zwrotną o poprawnym zarejestrowaniu patrolu na Rajd.  

5.4 Warunkiem uczestnictwa patrolu w Rajdzie jest terminowa wpłata wpisowego. 

5.5 Podstawowym sposobem kontaktu będzie poczta email, dlatego w formularzu 

należy podać aktualny i często sprawdzany adres. 

6. Odpłatność za uczestnictwo: 

6.1 Odpłatność za udział w Rajdzie wynosi 30 złotych od uczestnika, płatne do 

10.05.2018r.  



6.2 Wpłata po terminie skutkuje wyższą opłata w wysokości 40zł. Ostateczna 

odpłatność powinna wpłynąć na konto Organizatora nie później niż do 25.05.2018r. 
włącznie. 

6.3 Wpisowe należy wpłacać na konto: 50 2030 0045 1110 0000 0324 7250, 

tytułem: imię_nazwisko, Harcmageddon – nazwa patrolu - składka zadaniowa. 

6.4 Zwrot wpisowego za osoby, które rezygnują z udziału w Rajdzie, będzie 

możliwy po wcześniejszym ustaleniu tego z Komendą Rajdu, ale nie później niż do 

25.05.2018r. włącznie.  

6.5 W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają: 

- miejsce noclegowe, 

- ciepły posiłek po ukończeniu trasy, 

- możliwość ciepłej kąpieli po ukończeniu trasy, 

- symboliczną pamiątkę. 

7. Zakwaterowanie: 

- nocleg we własnym namiocie turystycznym na terenie Rajdu, 

8. Informacje dodatkowe: 

8.1 Podstawową platformą informacyjną jest strona internetowa Chorągwi 

Zachodniopomorskiej ZHP - www.zachpom.zhp.pl 

8.2 Wszelkie pytania należy kierować na adres email: 

harcmageddon@zachpom.zhp.pl  

8.3 O przyjęciu na Rajd decyduje terminowe zgłoszenie oraz opłacenie składki 
zadaniowej. 

8.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu 
przy bezzwłocznym poinformowaniu o tym uczestników imprezy drogą mailową 

oraz w serwisie internetowym. Uczestnicy mają prawo nie zgodzić się na zmianę 

treści regulaminu odpowiednio to motywując. W takim wypadku mogą 
wypowiedzieć swój udział w imprezie oraz ubiegać się o zwrot kosztów 

wpisowego. Przypadki odstępstw od regulaminu będą rozpatrywane przez 

Komendę Rajdu indywidualnie. 

8.5 Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu bądź 

przerwania uczestnictwa w Rajdzie Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po 
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spożyciu alkoholu lub innych substancji odurzających, agresywnemu, w stroju 

zagrażającym bezpieczeństwu, a także podejmującemu jakiekolwiek działania, 
które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu własnym, pozostałych Uczestników oraz 

przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia. W takim 

przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu wpisowego. 

9. Zobowiązania uczestników Rajdu: 

- przestrzeganie Prawa Harcerskiego,  

- zameldowanie się na terenie Rajdu przed jego rozpoczęciem,  

- odmeldowanie się z Rajdu po jego zakończeniu lub w trakcie (w przypadku 

rezygnacji), 

- przestrzeganie zakazu rozpalania ognia na terenach leśnych poza miejscami do 

tego wyznaczonymi, poruszania się poza wyznaczonymi szlakami na terenie 

rezerwatów przyrody, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i 
terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec i przez uczestników 

organizator nie odpowiada. 

- przestrzeganie zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu 
drogowego oraz p-poż. 

- przestrzeganie zakazu poruszania się po torach i nasypach kolejowych. 

- przestrzeganie ciszy nocnej (poza miejscami wyznaczonymi na wieczorne 

zajęcia) w godzinach określonych przez organizatorów.  

- stosowanie się do zaleceń służb Rajdu oraz Komendy Rajdu. 

- uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i 

nazwiska w relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach 
promocyjnych Organizatorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych na potrzeby innych imprez i rajdów, jak również na ich gromadzenie w 

bazie danych Organizatorów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 
dnia 29.09.1997 (Dz. U. 2014r. poz. 1182).  

- niezwłoczne poinformowanie Komendy Rajdu lub najbliższego punktowego w 

razie decyzji zejścia z trasy Rajdu i rezygnację z kontynuowania w nim udziału. 

Rajd Ekstremalny „Harcmageddon” NIE odbędzie się, jeżeli zgłosi się mniej 

niż 10 patroli. 

Złamanie postanowień regulaminu może skutkować wykluczeniem całego patrolu z 

uczestnictwa w Rajdzie  bez prawa do zwrotu wpisowego. 



Regulamin z dnia 06 kwietnia 2018 r.  

 


