
REGULAMIN RAJDU 
EXPECTO PATRONUM 2017 

 

Organizatorzy 

Organizatorem rajdu jest  

6 DH "Wszędobylska" im. Felka Pendelskiego  

Komendantem rajdu jest pwd Joanna Topolska 

telefon kom.: 510801018 

e-mail: topolki@gmail.com 
  

Termin i miejsce: 
Rajd odbędzie się w Myśliborzu, w dn. 24-26 marca 2017 r. 

Baza rajdu: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Piłsudskiego 18. 

  

Uczestnicy: 

Do udziału w rajdzie zapraszamy wszystkie drużyny hufca 

Myślibórz oraz z innych środowisk, zainteresowanych 

bohaterami Akcji pod Arsenałem. Prosimy o zgłoszenie 
zamiaru uczestnictwa do 20 marca w rajdzie i ilości 

uczestników z drużyny - poprzez e-mail lub SMS do 

komendanta rajdu. 
 

Wpisowe w kwocie 20 złotych płatne w momencie 

rozpoczęcia rajdu. 
  

Patrole/harcerze muszą wziąć ze sobą: 

- apteczkę;                            - busolę i latarkę;                   

- gitary, śpiewniki itp.; - karimaty i śpiwory;                   

- buty na zmianę;     - menażka, kubek, niezbędnik;   
- mundury harcerskie   

  

Patrol musi liczyć co najmniej 7 osób i posiadać pełnoletniego 

opiekuna (drużynowego), obecnego na rajdzie przez cały czas!  

Podczas punktowanych elementów rajdu drużyny oceniane 

będą w kategoriach wiekowych Szarych Szeregów: Wilczki 

(zuchy), Zawisza (harcerze do 14 lat), Bojowe Szkoły (15-18). 
 

 

 

Program: 

 Piątek 

Od 18.00 zakwaterowanie, kolacja 

  20.00 - „Antek Cwaniak” – wieczór gier, „Meksyk II” - quiz 

komputerowy dla każdego członka patrolu 
ok. 23.00 - gra nocna 

  

Sobota  

9.00 - opuszczenie bazy, bieg patrolowy, obiad  

wieczorem - Apel poległych pod pomnikiem Szarych Szeregów, 

    kominek tematyczny „Kampania Bohater wciąż trwa” 

po 22.00 - kino nocne 
 

Niedziela 

9.00 - apel podsumowujący rajd, ogłoszenie zwycięzców oraz 

wręczenie nagród... powrót do domu 

 

Zadanie przedrajdowe (dla zuchów i harcerzy) 

1. Przygotować przynajmniej jedną piosenkę szaroszeregową, 

śpiewaną przez cały patrol. 

2. Przygotować patrol do quizu wiedzy o Akcji pod Arsenałem 

(uczestnicy i ich działalność w Szarych Szeregach, sekcje, 

przebieg akcji, daty), ze szczególnym naciskiem na postaci 

„Zośki”, „Rudego” i „Alka”. 
3. Patrol wybierze z „Kamieni na Szaniec” jedną scenę z 

udziałem „Rudego”, „Alka” lub „Zośki” (z akcji Małego 

Sabotażu lub dywersji) i przedstawi je w formie „teatrzyku 

kukiełkowego” – należy przygotować kukiełki, scenografię 

(organizator zapewnia „scenę” z okienkiem o wymiarach 

90x50 cm).  

 
Celem tego rajdu jest zmobilizowanie wszystkich harcerzy do 

zdobywania wiedzy na temat bohaterów Akcji pod Arsenałem.  

Uczestnicy mogą podczas rajdu zdobywać indywidualnie 

sprawność „Arsenał”. 

Źródła wiedzy: „Kamienie na Szaniec” A. Kamiński, „Akcja pod 

Arsenałem” W. Broniewski i inne… 
www.facebook.com/expectopatronum 



REGULAMIN BAZY 

 
1. Bazą rajdu Expecto Patronum 2017 jest budynek SP nr 2 

w Myśliborzu. 

2. Na terenie bazy mają prawo przebywać tylko uczestnicy 

Rajdu. 
3. Na terenie bazy obowiązuje zakaz używania otwartego 

ognia, posiłki przygotowujemy i spożywamy wyłącznie w 

stołówce, gdzie udostępnione są czajniki bezprzewodowe 
i bieżąca woda  

4. Po terenie bazy poruszamy się w obuwiu zamiennym, 

do którego posiadania zobowiązuje nas Regulamin Rajdu. 

5. W bazie obowiązuje cisza nocna od momentu ogłoszenia 
przez komendę rajdu, aż do pobudki. 

6. Na terenie bazy nie wolno grać w piłkę, uważamy, by 

nie uszkodzić sprzętów oraz wiszących na ścianach 

dekoracji. 

7. Każde niewłaściwe zachowanie uczestników rajdu i 

zauważone uszkodzenie sprzętu należy zgłosić 
komendzie rajdu lub warcie (przy wejściu na teren 

bazy). 

8. Teren bazy drużyna opuszcza razem, pod opieką 

drużynowego, po zgłoszeniu wartownikom. 

 

 
A ostateczna interpretacja Regulaminów 

należy do organizatora. 
Sprawy nieuregulowane niniejszymi  

regulaminami rozstrzygane będą w oparciu  

o Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie lub… kodeks cywilny. 

 

 

 
             


