
 

 

Organizatorzy 
Organizatorem rajdów jest  
6 DH "Wszędobylska" im. Felka Pendelskiego  
Komendantem rajdu jest pwd Joanna Topolska  
telefon kom.: 510 801 018, e-mail: topolki@gmail.com 
  

Termin i miejsce: 
Rajd odbędzie się w Myśliborzu, w dniach 08-10 kwietnia  
2016 r. Miejsce zakwaterowania: SP nr 2 ul. Piłsudskiego 18.  
  

Uczestnicy: 
Do udziału w rajdzie zapraszamy wszystkie drużyny hufca 
Myślibórz i inne, zainteresowane bohaterami Akcji pod 
Arsenałem.  
Zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w rajdzie i ilości uczestników z 
drużyny - poprzez e-mail lub SMS do komendanta rajdu do 4 
kwietnia. 
Wpisowe w kwocie 20 złotych płatne w momencie rozpoczęcia 
rajdu (obejmuje materiały, nagrody i ciepły posiłek w trakcie 
biegu patrolowego). 
We własnym zakresie dojazd, ubezpieczenie, wyżywienie... 
  

Drużyny uczestniczące w rajdzie muszą wziąć ze sobą: 
- apteczkę, busolę                         - menażka, kubek… 
- buty na zmianę                     - gitary, śpiewniki itp. 
- mundury harcerskie - karimata, śpiwór  
 

Patrol musi liczyć co najmniej 8 osób i posiadać pełnoletniego 
opiekuna (drużynowego), obecnego na rajdzie przez cały czas!  
Trudność zadań podczas biegu patrolowego dostosowana będzie 
do kategorii wiekowych: zuchy (kl. I-III SP), harcerze (szkoła 
podstawowa) i harcerze starsi (gimnazjum i starsi). W każdej 
kategorii wiekowej z drużyny może startować tylko jeden 
patrol. 

 
Celem tego rajdu jest zmobilizowanie wszystkich harcerzy 
naszego hufca, do zdobywania wiedzy na temat bohaterów Akcji 
pod Arsenałem. Podczas biegu harcerskiego każdy harcerz będzie 
miał okazję wykazać się swoją wiedzą indywidualnie, pracując na 
ocenę całego patrolu… 
 
Program: 

Piątek 
do 19.00 - zakwaterowanie, 
20.00 - kominek tematyczny „Kampania Bohater wciąż trwa” – 
w trakcie minirecital piosenki szaroszeregowej (zad. 3.) i 
„Turniej Wiedzy o Akcji pod Arsenałem” (zad. 2.) 

  
Sobota 
9.00 - opuszczenie bazy, bieg patrolowy  
15.00 - 16.00 – obiad (Ośrodek Harcerski) 
16.30 - uroczysty apel przy kamieniu Szarych Szeregów 
powrót do szkoły 
17.00 –  kominek, „wywiady z uczestnikami Akcji” (zad. 1.) 
po kolacji – Wieczór gier: Arsenał, Znaj Znak, …, ocena makiet 
(zad. 4.) 
 
Niedziela 
rano – sprzątanie, pakowanie, 
9.30 – apel podsumowujący. 

 
Zadanie „domowe” (przedrajdowe) 

1. Prezentacja wylosowanego uczestnika Akcji pod Arsenałem 
- nazwisko osoby przydzielonej patrolowi oraz szczegółowe 
wytyczne poznacie po zgłoszeniu uczestnictwa w rajdzie. 

2. Przygotować patrol do Turnieju wiedzy.  

3. Przygotować piosenkę szaroszeregową (inną, niż w 
poprzednich latach), nauczyć patrol przynajmniej trzech 
piosenek szaroszeregowych. 

4. Wykonać makietę Akcji pod Arsenałem (format dowolny) 
zuchy – (zamiast makiety) plan akcji. 



 

 

 

 

 


