Regulamin XXVII Rajdu Podwawelskiego Smoka
1. Rajd Podwawelskiego Smoka jest zlotem harcerskim, który odbędzie się w Krakowie w dniach 14.0415.04.2018, dla pionu zuchowego w dniu 14.04.2018.
2. Organizatorem Rajdu jest 13 Szczep Swarożyca im. T. Kościuszki, Hufiec Kraków- Podgórze.
3. Kwalifikacji na Rajd dokonuje Komenda Rajdu w oparciu o kolejność zgłoszeń.
4. Występują limity zgłoszonych patroli: 10 w pionie harcerskim, po 6 w pionie zuchowym i starszoharcerskim.
5. W Rajdzie może wziąć udział patrol liczący co najmniej jednego pełnoletniego opiekuna. Łączna liczba osób
w patrolu nie może przekroczyć 11 osób + opiekun, dla pionu zuchowego 10 osób + opiekun ( w przypadku
większej liczebności patrolu prosimy o kontakt mailowy z komendantką rajdu pwd. Karoliną Dębiak).
6. Pełnoletni instruktor/instruktorka, który jest odpowiedzialny za patrol, ma obowiązek być z patrolem przez
cały czas trwania Rajdu (wyjątkiem są biletowane zajęcia popołudniowe i nieobowiązkowe zajęcia nocne).
7. Wpłata w wysokości 25 zł od każdego uczestnika Rajdu uczestniczącego w zajęciach pionu harcerskiego i
starszoharcerskiego i w wysokości 15 zł dla pionu zuchowego dokonywana jest na konto 13 Szczepu Swarożyca
(nr konta: 91 1030 0019 0109 8503 3002 0426, tytułem: „Rajd Podwawelskiego Smoka – [nazwa patrolu]” ) do
30.03.2018. Potwierdzenie przelewu należy wysłać na maila: debiak.karolina@gmail.com
8. Komenda Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania
się z patrolem.
9. Rajd rozpoczyna się w sobotę 14 kwietnia 2018 roku o godzinie 8:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14, Kraków.
10. Organizatorzy zapewniają:
◦ dla pionów harcerskiego i starszoharcerskiego: nocleg w warunkach turystycznych, wrzątek przez cały
czas trwania Rajdu, ciepły posiłek w sobotę
◦ dla pionu zuchowego: obiad w sobotę
◦ dla wszystkich: materiały programowe, plakietki, dyplomy, nagrody dla zwycięzców.
11. Każdy patrol we własnym zakresie zapewnia sobie: śpiwory, karimaty, prowiant, naczynia na ciepły posiłek,
przybory toaletowe, obuwie na zmianę (z białą podeszwą), bilety na przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
12. Każdy patrol musi posiadać własną apteczkę i ubezpieczenie NNW (nie dotyczy uczestników z Hufca
Kraków-Pogórze).
13. Nieprzestrzeganie Prawa Harcerskiego, niniejszego regulaminu lub regulaminów w szkole powoduje
wykluczenie z Rajdu i dyskwalifikację patrolu.
14. We wszystkich sprawach spornych decyzję podejmuje Komenda Rajdu.
15. Patrolowi patroli, którzy się nie pojawią na Rajdzie, także będą musieli pokryć poniesione przez
organizatorów koszty.
16. Na terenie Szkoły podczas trwania Rajdu mogą przebywać jedynie uczestnicy Rajdu, których podpis znajduje
się na liście uczestników Rajdu.
17. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 w sobotę (cisza nie obowiązuje jedynie w miejscach gdzie odbywają
się zajęcie nocne).
18. Istnieje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczestników Rajdu.
19. Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do przestrzegania planu dnia, stawiania się na zbiórki, wypełniania
poleceń Komendy Rajdu.
20. Każdy uczestnik Rajdu bierze udział we wszystkich zajęciach zorganizowanych podczas Rajdu.
21. Po terenie szkoły poruszamy się w butach na przebranie. Na sale gimnastyczną nie wchodzą osoby w butach
z czarną podeszwą.
22. Opiekun patrolu bierze odpowiedzialność za utrzymanie czystości w miejscu gdzie nocują oraz spożywają
posiłki harcerze.

