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CELE RAJDU: 

• promocja ZHP jako nowatorskiej i atrakcyjnej organizacji; 

• promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Karkonoszy, Gór 

Izerskich i  Rudaw Janowickich; 

• umacnianie przyjacielskich więzi pomiędzy członkami ZHP różnych 

środowisk;                                           

• rozpowszechnianie harcerskiego stylu życia; 

• propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnego i bezpiecznego                              

wypoczynku, obcowania z przyrodą oraz rozwijanie zainteresowań;       

• budowane pozytywnych wartości poprzez współpracę w grupie; 

• doskonalenie umiejętności uprawiania turystyki kwalifikowanej. 

 

ORGANIZATORZY RAJDU: 

• Chorągiew Dolnośląska ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego; 

• Hufce ZHP: Bierutów, Oleśnica, Kamienna Góra, Karkonoski, Świdnica, 

Wrocław, Ziemi Dzierżoniowskiej. 

 

PARTNERZY: 

• Główna Kwatera ZHP; 

• Urząd Marszałkowski; 

• Ministerstwo Obrony Narodowej. 
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• KOMENDA RAJDU: 

Komendant: phm. Jakub Matuszczyk 

Z-ca komendanta ds. programowych: hm. Elżbieta Kuriata 

Rzecznik prasowy: phm Andrea Wilk 

Członkowie sztabu: 

- hm. Hanna Musur 

- phm. Krzysztof Stachów 

- phm. Łukasz Lewandowski 

 

KOMENDACI TRAS: 

� Trasa I - Dolnośląski Inspektorat Ratowniczy oraz Hufiec Oleśnica - hm. 

Tomasz Sikora 

� Trasa II - Hufiec Świdnica - hm. Michał Marcyniuk 

� Trasa III - Hufiec Karkonoski - pwd. Marcin Dobrowolski 

� Trasa IV - Hufiec Wrocław - pwd. Jakub Ostrowski 

� Trasa V - Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej - hm. Mariusz Noski 

� Trasa VI - Hufiec Bierutów - pwd. Joanna Noweta 

� Trasa VII - Hufiec Kamienna Góra - phm. Agnieszka Czajkowska-Wróbel 

� Trasa VIII - Referat Wydziału Nieprzetartego Szlaku Chorągwi 

Dolnośląskiej - phm. Aldona Karlak 
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TERMIN I MIEJSCE RAJDU: 

• rajd odbędzie się w dniach 18 - 21 września 2014 roku. 

• podsumowanie rajdu i ogłoszenie wyników nastąpi w Szklarskiej Porębie, 

w niedzielę - 21 września 2014 r. 

• rajd przebiegać będzie górskimi trasami Karkonoszy, Gór Izerskich oraz 

Ruda Janowickich. 

 

ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia na rajd następują poprzez formularz zamieszczony na stronie 

www.rajdgranica.zhp.pl, który należy uzupełnić i wysłać najpóźniej do 10 

września 2014 roku. Do zgłoszenia należy dołączyć w załączniku potwierdzenie 

wpłacenia wpisowego. O przyjęciu na daną trasę decyduje kolejność zgłoszeń. 

Wszyscy członkowie patrolu muszą mieć uregulowane składki członkowskie 

ZHP! 

Patrolowy musi pobrać ze strony internetowej www.rajdgranica.zhp.pl 

"Deklarację w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci na rajdzie", 

zapoznać się z nią oraz podpisać. Deklarację należy wypełnić w dwóch 

egzemplarzach: jeden pozostaje w macierzystej komendzie hufca, drugi - patrol 

okazuje na stracie rajdu. Na deklaracji musi podpisać się komendant hufca, 

wyrażając tym samym zgodę na udział w rajdzie oraz potwierdzając opłacenie 

składek przez członków patrolu. 

 

UCZESTNICY: 

W rajdzie uczestniczą patrole w wielkości od 5 do 9 osób (w tym pełnoletni 

opiekun) złożone z członków Związku Harcerstwa Polskiego. 
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Patrole powinny się zgłaszać na trasy zgodnie z wiekiem członków patrolu. 

Dopuszcza się możliwość uczestniczenia w rajdzie patroli wywodzących się 

z innych organizacji harcerskich będących pod patronatem Prezydenta RP - 

szczegóły uczestnictwa będę ustalane indywidualnie. W tym celu chętnych 

harcerzy z zaprzyjaźnionych nam organizacji zapraszamy do kontaktu 

z komendantem rajdu. 

 

WPISOWE: 

Warunkiem zakwalifikowania patrolu na rajd jest opłacenie wpisowego 

w następującej kwocie: 

- w przypadku dokonania zgłoszenia do 5 września 2014 roku - 55 zł, 

- w przypadku dokonania zgłoszenia od 6 do 10 września 2014 roku - 60 zł. 

Patrolowy (opiekun) wnosi wpisowe tak samo jak uczestnik rajdu. 

Wpisowe należy wpłacać na konto bankowe: 

84 1440 1156 0000 0000 0410 4803 

Chorągiew Dolnośląska ZHP 

ul. Nowa 6, 50-086 Wrocław 

Z dopiskiem (tematem przelewu):  

"Rajd Granica, wpisowe od (nazwa patrolu, hufiec)". 

 

Nie zgłoszenie się uczestników lub całego patrolu na starcie powoduje utratę 

wpisowego. Wycofanie się patrolu bez konsekwencji finansowych może 

nastąpić do 14 dni przez rajdem. 
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WYPOSAŻENIE: 

Każdy patrol musi posiadać obowiązkowo: kompletną apteczkę; mapę ternu, po 

którym będą odbywać się wędrówki; busolę; latarki; przybory do pisania, 

zapałki; prowiant na czas trwania rajdu. Ponadto patrolowy powinien zabrać ze 

sobą:  

� dowód wpłaty;  

� "Deklarację w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci na rajdzie" 

(patrz wyżej); 

� zezwolenie opiekunów prawnych (rodziców) niepełnoletnich 

uczestników rajdu na uczestnictwo w rajdzie (wzór na stronie rajdu); 

� kopię polisy ubezpieczeniowej członków patrolu. 

Każdy, kto bierze udział w rajdzie musi obowiązkowo posiadać ze sobą: 

kompletne, regulaminowe umundurowanie; kartę członkowską ZHP; dowód 

tożsamości (legitymację szkolą); ubiór turystyczny (w tym między innymi - 

kurtkę przeciwdeszczową, ciepły sweter/bluzę polarową); czapkę, rękawiczki, 

odpowiednie obuwie turystyczne, przeznaczone się do wędrówek górskich; 

obuwie lekkie; śpiwór; karimatę; niezbędnik; kubek. Osoby chcące wziąć 

udział w nocnym turnieju koszykówki powinny zabrać strój sportowy. 

Mile widziane instrumenty muzyczne oraz aparaty fotograficzne. 

Brak odpowiedniego wyposażenia, opisanego powyżej, może być podstawą 

do dyskwalifikacji patrolu już na punkcie startowym. 

 

UBEZPIECZENIE: 

Odpowiedzialność za dobór uczestników i zapoznanie ich z regulaminem 

ponosi patrolowy oraz komendant hufca. 
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Patrole ubezpieczają się samodzielnie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Kopia polisy powinna być w dokumentacji patrolu. Zapytaj swojego 

komendanta hufca o hufcową polisę ubezpieczeniową! 

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ: 

• noclegi w schroniskach, szkołach, innych obiektach wskazanych przez 

organizatorów. Część noclegów odbywa się w warunkach polowych i 

należy się do tego szczególnie przygotować. 

• posiłek w sobotę na terenie szkoły w Szklarskiej Porębie. Pozostałe posiłki 

uczestnicy organizują sobie we własnym zakresie. 

• wrzątek - do posiłków. 

• pamiątkową plakietkę rajdową. 

• potwierdzenie zdobytych punktów do GOT, wykonanych zadań na 

sprawności, stopnie, pagony wędrownicze czy znaki służb. 

 

WSPÓŁZAWODNICTWO: 

Podczas rajdu odbywa się na trasach współzawodnictwo pomiędzy patrolami. 

Punktację patroli prowadzą komendanci tras. W pionie harcerskim oraz 

starszoharcerskim opiekun nie wykonuje zadań rajdowych. 

Każda drużyna będzie oceniana według następujących zasad: 

15 % – film / klipart  (zadanie przedrajdowe)  

5 %    – kronika (zadanie przedrajdowe) 

10 % – ocena patrolu na punkcie startowym 

5%     – postawa harcerska  

45%  – zadania na trasie 

20 % – sprawdzian z wiedzy  
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L.P 

ZADANIE SPOSÓB OCENY 

MAKSYMALNA 

ILOŚĆ PUNKTÓW  

PODANA 

W PROCENTACH 

1. Zadanie przedrajdowe :Zadanie przedrajdowe :Zadanie przedrajdowe :Zadanie przedrajdowe :    

- wykonanie filmu / klipartu jednego z 

trzech zadań do wyboru; 

- karta do koniki. 

W tym zadaniu liczy się pomysłowość 

oraz zgodność merytoryczna z 

wcześniejszymi wytycznymi. 

 

Ocenia komenda 

trasy. 

 

Dodatkowo z 

filmu/klipartu będzie 

wyłaniana nagroda 

publiczności 

GRAND-PRIX 

(szczegóły w 

regulaminie). 

 

 

 

20 % 

 

2. Ocena patrolu na starcie :Ocena patrolu na starcie :Ocena patrolu na starcie :Ocena patrolu na starcie :    

- wyposażenie patrolu tj. apteczka, 

mapa terenu, busola, latarki, prowiant; 

– odpowiednia ilość wody oraz 

pożywienia na czas rajdu; 

- okazanie „Deklaracji w spawie 

bezpieczeństwa” oraz kopii polisy 

ubezpieczenia, a także 

dowodu/legitymacji każdego 

uczestnika rajdu; 

- ekwipunek tj. umundurowanie 

harcerskie, odpowiednie obuwie 

turystyczne, okrycie 

przeciwdeszczowe, śpiwór, karimata. 

Ocenia komendant 

trasy, bądź osoby 

przez niego  

wyznaczone na 

starcie rajdu. 

 

 

 

 

10 % 

3. Postawa harcerskaPostawa harcerskaPostawa harcerskaPostawa harcerska    

- przestrzeganie Prawa Harcerskiego 

 

Ocenia komenda 
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i regulaminu rajdu; 

- nienaganne zachowanie na trasie 

i w miejscach noclegowych; 

- punktualność na stracie rajdu oraz 

w każdym dniu wyjścia w góry; 

- zaangażowanie patrolu 

w wykonywanie zdań; 

-współzawodnictwo zgodne z zadami 

fair play; 

- przykładne kierowanie patrolem 

przez drużynowego opiekuna. 

trasy. 

 

 

5% 

4. Zadania na trasieZadania na trasieZadania na trasieZadania na trasie    

- każdy komendant trasy opracowuje 

dowolną liczbę zadań, gier, punktów 

na swojej trasie. Przedsięwzięcia 

muszą nawiązywać z ogólną 

koncepcją programową rajdu. 

Ocenę wszystkich zadań należy 

w sposób jasny i czytelny przedstawić 

dla partoli. 

Ocenia komenda 

trasy. 

 

 

 

45 % 

5. Sprawdzian z wiedzySprawdzian z wiedzySprawdzian z wiedzySprawdzian z wiedzy    

Zadania przygotowuje Komendant 

Rajdu . Dotyczą one wiedzy: 

- ogólnoharcerskiej, 

- o Karkonoszach, 

- o Straży Granicznej. 

Ocenia komenda 

trasy 

 

 

20 % 
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NAGRODY: 

• każdy patrol otrzyma dyplom uczestnictwa. 

• na każdej trasie najlepsze patrole otrzymają nagrody rzeczowe. 

• zwycięzcy finału otrzymają nagrody i puchary. 

 

PROGRAM: 

WKRĘĆ SIĘWKRĘĆ SIĘWKRĘĆ SIĘWKRĘĆ SIĘ!!!!    

„Najgłębszym sekretem jest to, że życie nie polega na odkrywaniu, 

ale na tworzeniu. 

Nie odkrywasz siebie, tylko tworzysz siebie. 

W związku z tym nie staraj się dowiedzieć kim jesteś, 

Staraj się dowiedzieć kim chcesz  być” 

~Neale Donald Walsch 

 

A jak to zrobić ? – TO JEST PROSTE! 

Rusz z miejsca! Zrealizuj swoje marzenia! Porwij innych do działania! 

Zaangażuj w ten cel swoich przyjaciół i pozwól na to, żeby Wasze działanie z 

drużyną było bardziej aktywne! Wyjdźcie z harcówek! 

Dajcie ponieść się  fantazji i pamiętajcie, że wszystko jest możliwe jeśli się tego 

chce! 

W pełni oddajcie się nowym wyzwaniom lub zarażajcie innych swoimi 

zamiłowaniami! Pokażcie innym, że macie pasję! Kreujcie i twórzcie siebie oraz 

to, co Was otacza . 

Do dzieła -  po prostu  WKRĘCAJCIE  SIĘ! 
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ZADANIA PRZEDRAJDOWE:  

Każda drużyna ma za zadnie wykonać kartkę do kroniki  

 

KARTKA DO KRONIKI  

W tym zadaniu stawiamy na waszą pomysłowość.   

Praca ma oddawać charakter waszego patrolu. 

Musi zawierać jedną stronę pliku PDF  w orientacji poziomej. 

Kartkę do kroniki należy przesłać na adres rajdgranica@zhp.pl do 12.09.2014r., 

do godz. 22.00  

W tytule pliku należy podać nazwę drużyny oraz numer trasy, na którą 

zostaliście zakwalifikowani.  

 

Aby wasza aplikacja była kompletna, musicie także nagrać film lub klip 

do jednego z poniższych zadań, nawiązujących do hasła przewodniego rajdu 

(szczegóły poniżej). 

 

Film to utwór audiowizualny, składający się ze scen, które z kolei zbudowane 

są z jednego lub więcej ujęć. Często elementem składowym jest muzyka. 

 

Klip to utwór audiowizualny, który może być animacją bądź składać się ze scen 

animowanych. Może to także być teledysk do danego utworu muzycznego. 

    

ZADANIE I  

Dowiedzcie się, czy w Waszym środowisku lokalnym są osoby i grupy  

z nietypową  pasją lub inne organizacje i instytucje, które mają oryginalny 

pomysł na spędzanie wolnego czasu. Zaaranżujcie spotkanie, w trakcie którego 

wkręcicie się w nowe pasje.  

Nagrajcie film i prześlijcie do nas ( szczegóły poniżej) 
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ZADANIE II  

A może to właśnie Wasza drużyna chciałby niejednego zainspirować do rzeczy 

nowych i ciekawych. Dlatego zorganizujcie happening / konwent / spotkanie, 

np. dla społeczności lokalnej, szkoły, parafii itd., Wkręcie innych w swoje 

zainteresowania.  

Nagrajcie film i prześlijcie do nas (szczegóły poniżej). 

ZADANIE III  

Może być tak, że każdy z Was ma już jakąś pasję i chciałby nauczyć się czegoś 

nowego. Jak najbardziej możecie podejść do zadania indywidualnie. Ważne, 

żebyście w waszej relacji  pokazali, w co się wkręciliście ostatnio lub jaką pasją 

zarażacie swoich przyjaciół.  Pokażcie, jak wasze pasje was połączyły.  

Nagrajcie film i prześlijcie do nas (szczegóły poniżej). 

    

KONKURS  GRAND  PRIX   FILMÓW  

Oprócz oceny filmów na poszczególnych trasach przez ich właściwe  komendy, 

odbędzie się głosownie na film publiczności.  

Ze wszystkich nadesłanych filmów na platformie (która zostanie podana w 

późniejszym czasie)  w terminie 14-16.09.2014r., każda zarejestrowana osoba, 

będzie mogła zagłosować na - jej zadaniem - najlepszy film dokumentujący 

realizację zadania.   

Podczas apelu dla zwycięskiej drużyny zostanie wręczona nagroda. 

 

WYTYCZNE FILMU I KLIPU! 

Relację ze swojego zadania  należy przygotować w jednym z dwóch podanych 

niżej wariantów. 

Mianowicie należy wykonać film bądź klip. 

W obu formach  treści muszą wynikać z wybranego zadania, nie mogą naruszać 

zasad dobrego wizerunku ZHP.  

Film lub klip musi trwać min. 1 min., a max. 3 min.  

Na początku film/klip  konicznie musi zawierać (w podanej kolejności): 

-logo ZHP i nazwę rajdu, 
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-nazwę drużyny, 

- numer trasy  rajdu,  

- tytuł filmu. 

Natomiast na końcu należy podać : 

-ewentualne podziękowania, 

-imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za cześć merytoryczną i wykonanie. 

Pamiętajcie, że wykorzystując w swoim filmie/klipie osoby, inne organizacje itd. 

musicie załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych  (wzór na stronie 

rajdu). 

 

Film/klip należy przesłać na rajdgranica@zhp.pl do 12.09.2014r., do godz. 22.00  

W tytule pliku należy podać nazwę drużyny oraz numer trasy, na którą 

zostaliście zakwalifikowani.   

 

KRYTERIA OCENY FILMU/KLIPU 

Przy ogólnej kwalifikacji rajdu w ocenie filmu/klipu brane pod uwagę będą 

następujące czynniki : 

• zgodność  z  zadaniem przedrajdowym; 

• zachowanie merytorycznych wytycznych; 

• trafny tytuł  (związany z tematem / treścią filmu); 

• poprawność językowa (jeśli już coś będzie mówione, to należy się 

wypowiadać w sposób wyraźny i kulturalny). Im mniej film będzie 

przegadany, tym lepiej - estetyka zapisu (czystość, czytelność) oraz 

poprawne graficzne rozmieszczenie tekstu (akapit, marginesy); 

• logiczność (nie występują nieuzasadnione powtórzenia); 

• walory poznawcze, czy film przekazuje  pozytywne wartości; 

• elementy reklamy, że to czego się właśnie uczycie lub czym się dzielicie 

jest doskonałe. 

 

Jeżeli film będzie zawierał treści naruszające zasady dobrego wizerunku ZHP, 

organizator ma prawo do nieumieszczania go na platformie. Wówczas 
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automatycznie drużyna nie weźmie udziału w konkursie GRAND-PRIX  oraz  

w ogólnej kwalifikacji zadanie  zostanie uznane za niewykonane. 

 

KONTAKT DO KOMENDY RAJDU: 

 

Komendant Rajdu - phm. Jakub Matuszczyk 

numer telefonu: 696 276 408 

mail: rajdgranica@zhp.pl 

 

PLAN RAMOWY FINAŁU RAJDU: 

Sobota: 

do godz. 18:00 - przyjście patroli do Szklarskiej Poręby 

18:00 - 19:00 - czas wolny dla patroli 

19:00 - 21:00 - koncert finałowy 

21:00 - 22:00 - czas dla tras 

22:00 - 23:00 - Msza Święta 

23:00 - 24:00 - turniej nocnej koszykówki 

Niedziela: 

9:00 - 10:30 - rozgrywka finałowa rajdu 

10:30 - 11:30 - apel zakończeniowy 

11:30 - 12:30 - porządki, pakowanie, zdanie miejsc noclegowych organizatorom 

rajdu 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• wszyscy uczestnicy rajdu mają obowiązek przestrzegania zasad 

wynikających ze Statutu ZHP, Prawa Harcerskiego oraz powszechnych 

norm prawnych, a w tym w szczególności: przepisów o ochronie 

przyrody, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów o ruchu 

drogowym, przepisów obowiązujących w strefie nadgraniczne; a także 

niniejszego regulaminu; 
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• Komenda Rajdu zastrzega sobie prawo do przesunięcia drużyny na inną 

trasę, o czym drużyna zostanie powiadomiona; 

• rajd obędzie bez względu na warunki atmosferyczne; 

• dyskwalifikacja patrolu może nastąpić w przypadku postępowania 

niezgodnego z regulaminem rajdu; 

• odpowiedzialność za szkody wyrządzone w czasie rajdu ponoszą patrole, 

patrolowi oraz właściwy komendant hufca; 

• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do użycia wizerunku uczestnika 

rajdu, w materiałach promocyjnych i informacyjnych Rajdu Granica; 

• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz 

ostatecznej interpretacji regulaminu. 

 

TRASY RAJDU: 

 

TRASA I 
LICZBA MIEJSC - 

50 

Komendant trasy: hm. Tomasz Sikora 

Org. 

Hufiec Oleśnica, 

Dolnośląski 

Inspektorat 

Ratowniczy 

18 wrześni18 wrześni18 wrześni18 września 2013 a 2013 a 2013 a 2013 ----    czwartekczwartekczwartekczwartek  - start godz. 9.00-11.00 - 

Świeradów Zdrój PKS -> Baryłka -> Sępia Góra -> Pod Sępią 

Górą -> Żelazny Most -> Rozdroże Izerskie -> Rozdroże 

Pod Kopą -> Hala Izerska/Chatka Górzystów 

 

19 września19 września19 września19 września -    piątekpiątekpiątekpiątek - Chatka Górzystów -> Borowina -> 

Łącznik -> Stóg Izerski -> Schronisko Na Stogu Izerskim -> 

Polana Izerska -> Rozdroże Pod Kopą -> Rozdroże Pod 

Izerskimi Garbami -> Rozdroże Pod Cichą Równią -> 

Dziczy Jar -> Chatka Górzystów 

 

20 września 20 września 20 września 20 września -    sobotasobotasobotasobota - Chatka Górzystów -> Dziczy Jar -> 

Rozdroże Pod Cichą Równią -> Jakuszyce -> Rozdroże Pod 

Przedziałem -> Schronisko Hala Szrenicka -> Trzy Świnki -

Rodzaj 

 

Wędrownicza 

ur. w latach  

ur. w roku 1998 

i wcześniej 
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> Schronisko Pod Łabskim Szczytem -> Ryzy -> Szklarska 

Poręba. Szkoła Podstawowa w Szklarskiej Porębie Szkoła Podstawowa w Szklarskiej Porębie Szkoła Podstawowa w Szklarskiej Porębie Szkoła Podstawowa w Szklarskiej Porębie 

(nocleg)(nocleg)(nocleg)(nocleg) 

 

21 września 21 września 21 września 21 września ----        niedzielaniedzielaniedzielaniedziela - Szklarska Poręba - FINAŁ RAJDU  

TRASA II 
LICZBA MIEJSC -

80 

Komendant trasy: hm. Michał Marcyniuk 

 

Org. 

 

Hufiec Świdnica 

18 września 2013 18 września 2013 18 września 2013 18 września 2013 ----    czwartekczwartekczwartekczwartek  - start godz. 9.00-11.00 - 

Jagniątków,, przystanek autobusu linii 15 "Dom 

Hauptmana" (dojazd z Dworca PKP Jelenia Góra 

autobusem miejskim linii nr 15). Niebieskim szklakiem 

przez Jagniątków (od "Domu Hauptmana"). Następnie 

niebieskim Koralową Ścieżką do czarnego. Dalej czarnym 

do rozdroża Pod Jaworem na szlaku zielonym . Następnie 

zielonym przez Rozdroże pod Śmielcem do Rozdroża pod 

Wielkim Szyszakiem . Dalej czerwonym do Schroniska „Pod 

Łabskim Szczytem” – nocleg.  

 

19 września19 września19 września19 września -    piątekpiątekpiątekpiątek - Schronisko „Pod Łabskim 

Szczytem”(tutaj zostawiamy plecaki) - zielonym przez 

Śnieżne Stawki do Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem -

niebieskim do czerwonego (Głównego Sudeckiego)-

czerwonym przez Śnieżne Kotły do żółtego -żółtym do 

„Schroniska pod Łabskim Szczytem”(odbiór plecaków) -

żółto-czerwonym do zielonego - ielonym do 

czerwonego(Głównego Sudeckiego)- czerwonym do 

czarnego a następnie do „Schroniska na Hali Szrenickiej” – 

nocleg. 

 

20 września 20 września 20 września 20 września -    sobotasobotasobotasobota - Schronisko „Na Hali Szrenickiej”, 

Rodzaj 

 

Harcerska 

ur. w latach  

2001 - 2004 
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czerwonym szlakiem do Rozdroża Pod Kamieńczykiem, 

Wodospad Kamieńczyka, czarnym szlakiem do centrum 

Szklarskiej Poręby. Szkoła Podstawowa w Szklarskiej Szkoła Podstawowa w Szklarskiej Szkoła Podstawowa w Szklarskiej Szkoła Podstawowa w Szklarskiej 

Porębie (nocleg)Porębie (nocleg)Porębie (nocleg)Porębie (nocleg) 

 

 

21 września 21 września 21 września 21 września ----    niedzielaniedzielaniedzielaniedziela - Szklarska Poręba - FINAŁ RAJDU 

TRASA 

III 

LICZBA MIEJSC – 

100 

Komendant trasy: pwd. Marcin Dobrowolski 

 

Org. 

 

Hufiec Karkonoski 

w Jeleniej Górze 

18 września 2013 18 września 2013 18 września 2013 18 września 2013 ----    czwartekczwartekczwartekczwartek  - start godz. 9.00-11.00 - 

Karpacz BachusKarpacz BachusKarpacz BachusKarpacz Bachus - czarnym na Sowią PrzełęczSowią PrzełęczSowią PrzełęczSowią Przełęcz, niebieskim 

na ŚnieżkęŚnieżkęŚnieżkęŚnieżkę, czerwonym na Rozdroże ŁomnickieRozdroże ŁomnickieRozdroże ŁomnickieRozdroże Łomnickie - 

Karpacz (nocleg)Karpacz (nocleg)Karpacz (nocleg)Karpacz (nocleg)    

 

19 września19 września19 września19 września -    piątekpiątekpiątekpiątek - Karpacz Karpacz Karpacz Karpacz - zielonym do 

SłonecznikówSłonecznikówSłonecznikówSłoneczników, czerwonym do OdrodzeniaOdrodzeniaOdrodzeniaOdrodzenia, niebieskim do 

Przesieki Przesieki Przesieki Przesieki (nocleg) 

 

20 września 20 września 20 września 20 września -    sobotasobotasobotasobota - PrzesiekaPrzesiekaPrzesiekaPrzesieka, żółtym do 

JagniątkowaJagniątkowaJagniątkowaJagniątkowa, niebieskim, później zielonym na ChojnikChojnikChojnikChojnik, 

czerwonym do SobieszowaSobieszowaSobieszowaSobieszowa, PKS'em        do Szkoła Szkoła Szkoła Szkoła 

Podstawowa w Szklarskiej PorębiePodstawowa w Szklarskiej PorębiePodstawowa w Szklarskiej PorębiePodstawowa w Szklarskiej Porębie    (nocleg)(nocleg)(nocleg)(nocleg)    

 

21 września 21 września 21 września 21 września ----        niedzielaniedzielaniedzielaniedziela - Szklarska Poręba - FINAŁ RAJDU  

Rodzaj 

Starszoharcerska 

ur. w latach  

1998 – 2001 

TRASA 

IV 

LICZBA MIEJSC - 

80 

Komendant trasy - pwd. Jakub Ostrowski 

 

Org.  

Hufiec Wrocław 

 

18 września 2013 18 września 2013 18 września 2013 18 września 2013 ----    czwartekczwartekczwartekczwartek  - start godz. 9.00-11.00 - 

Start godzina 8:00-10:00 Karpacz Biały Jar – (szlak 
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Rodzaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starszoharcerska, 

ur. w latach  

1998 – 2001 

 

 

czerwony) Schronisko PTTK Nad Łomniczką – Schronisko 

Dom Śląski – Śnieżka – Schronisko Dom Śląski - 

Słoneczniki – (szlak czerwony) -schronisko PTTK 

Odrodzenie – nocleg  

 

19 września19 września19 września19 września -    piątekpiątekpiątekpiątek - Karpacz Karpacz Karpacz Karpacz - Schronisko PTTK 

Odrodzenie-(szlak czerwony) Kocioł Wielkiego Stawu-

(szlak zielony) Polana- (szlak niebieski) schronisko 

Samotnia – schronisko Strzecha Akademicka - (szlak żółty) 

Rozdroże Łomnickie - (szlak zielony) Polana - (szlak żółty)- 

Pielgrzymy - (szlak zielony)- schronisko PTTK Odrodzenie- 

nocleg 

 

20 września 20 września 20 września 20 września -    sobotasobotasobotasobota - Schronisko PTTK Odrodzenie - 

(szlak czerwony)- Śnieżne Kotły - (szlak żółty)- schronisko 

Pod Łabskim Szczytem – Szklarska Poręba  

 

Szkoła Podstawowa w Szklarskiej Porębie (nocleg)Szkoła Podstawowa w Szklarskiej Porębie (nocleg)Szkoła Podstawowa w Szklarskiej Porębie (nocleg)Szkoła Podstawowa w Szklarskiej Porębie (nocleg) 

21 21 21 21 września września września września ----        niedzielaniedzielaniedzielaniedziela - Szklarska Poręba - FINAŁ RAJDU  

TRASA V 
LICZBA MIEJSC - 

100 

Komendant trasy - hm. Mariusz Noski 

 

Org. 
Hufiec Ziemi 

Dzierżoniowskiej 

18 września 2013 18 września 2013 18 września 2013 18 września 2013 ----    czwartekczwartekczwartekczwartek  Marciszów PKP, zielonym 

szlakiem przez Kolorowe Jeziorka, Wielka Kopa, schronisko 

Czartak, Skalnik, Starym Traktem Kamiennogórskim, 

Kowary, żółtym szlakiem Jedlinki, zielonym szlakiem 

Osiedle Skalne, Ścięgny - nocleg w szkole podstawowej 

    

19 września19 września19 września19 września -    piątekpiątekpiątekpiątek - Karpacz Karpacz Karpacz Karpacz - Ściegny, Miłków, 

niebieski szlak przez Rozdroże pod Grabowcem, czerwony 

szlak, Ostra Mała, Patelnia, przełączka, żółty szlak, Karpacz, 

Rodzaj 

Wędrownicza 

ur. w roku 1998 

i wcześniej 
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Św. Wang, Pielgrzymy, Słoneczniki, czerwony szlak, 

Śnieżka, czarna Kopa, Sowia Przełęcz, Żółty szlak Skalny 

Stół, Budniki, Jedlinka, Krzaczyna, Ściegny  

 

20 września 20 września 20 września 20 września -    sobotasobotasobotasobota - atrakcje Karpacza, niespodzianka 

Kowar, zawody sportowe, po południu przejazd 

autokarami do Szklarskiej Poręby.  

Szkoła Podstawowa w Szklarskiej Porębie (nocleg)Szkoła Podstawowa w Szklarskiej Porębie (nocleg)Szkoła Podstawowa w Szklarskiej Porębie (nocleg)Szkoła Podstawowa w Szklarskiej Porębie (nocleg). 

 

21 września 21 września 21 września 21 września ----        niedzielaniedzielaniedzielaniedziela - Szklarska Poręba - FINAŁ RAJDU  

TRASA 

VI 

LICZBA MIEJSC - 

100 

Komendant trasy - pwd. Joanna Noweta 

Org. 

 

 

 

Rodzaj 

 

Hufiec Bierutów 

 

 

Wędrownicza 

ur. w roku 1998 

i wcześniej 

18 września 2013 18 września 2013 18 września 2013 18 września 2013 ----    czwartekczwartekczwartekczwartek  - start godz. 9.00-11.00 - 

Karpacz Biały Jar - czerwony szlakiem - przez Schronisko 

pod Łomniczką do Schronisko Dom Śląski - szlakiem 

niebieskim (po stronie czeskiej) - przez Schronisko Lucni 

Bouda do U Bileho Labe - szklakiem żółtym - do 

Schronisko Odrodzenie - nocleg 

 

19 września19 września19 września19 września -    piątekpiątekpiątekpiątek - Karpacz Karpacz Karpacz Karpacz - Schronisko  Odrodzenie - 

szklakiem żółtym (po czeskiej stronie) - do U Bileho Labe - 

szklakiem niebieskim - do przystanku autobusowego przy 

U Divci lavky - szlakiem zielonym - do Medvedi bouda - 

szklakiem niebieskim na wschód - do szlaku żółtego - 

szlakiem żółtym do Schronisko Odrodzenie - nocleg 

 

20 września 20 września 20 września 20 września -    sobotasobotasobotasobota - Schronisko Odrodzenie - szklakiem 

czerwonym - przez Śląskie Kamienie, Trzy Świnki, 

Wodospad Kamieńczyka - do czarnego szlaku - czarnym 

szlakiem do Szklarska Poręba 
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Szkoła Podstawowa w Szklarskiej Porębie (nocleg)Szkoła Podstawowa w Szklarskiej Porębie (nocleg)Szkoła Podstawowa w Szklarskiej Porębie (nocleg)Szkoła Podstawowa w Szklarskiej Porębie (nocleg) 

 

21 września 21 września 21 września 21 września ----        niedzielaniedzielaniedzielaniedziela - Szklarska Poręba - FINAŁ RAJDU 

TRASA 

VII 

LICZBA MIEJSC - 

120 
Komendant trasy - phm. Agnieszka Czajkowska - Wróbel 

Org. 
Hufiec Kamienna 

Góra 

18 września 201318 września 201318 września 201318 września 2013    ----    czwartekczwartekczwartekczwartek  - start godz. 9.00-11.00 - 

Kamienna Góra sztolnieKamienna Góra sztolnieKamienna Góra sztolnieKamienna Góra sztolnie----    autobusem do Łomnicy do autobusem do Łomnicy do autobusem do Łomnicy do autobusem do Łomnicy do 

Skansenu Sprzętu Wojskowego Skansenu Sprzętu Wojskowego Skansenu Sprzętu Wojskowego Skansenu Sprzętu Wojskowego ----szlakiem zielonym do    

StaniszowaStaniszowaStaniszowaStaniszowa----    szlakiem żółtym przy Zbiorniku Sosnówka do    

Sosnówki (nocleg).Sosnówki (nocleg).Sosnówki (nocleg).Sosnówki (nocleg).    

 

19 września19 września19 września19 września -    piątekpiątekpiątekpiątek - Karpacz Karpacz Karpacz Karpacz - SosnówkaSosnówkaSosnówkaSosnówka- szlakiem 

czarnym do PrzesiekiPrzesiekiPrzesiekiPrzesieki – przez Wodospad Podgórnej – 

szlakiem żółtym do Jagniątkowa (nocleg).(nocleg).(nocleg).(nocleg).        

 

20 września 20 września 20 września 20 września -    sobotasobotasobotasobota - JagniatkówJagniatkówJagniatkówJagniatków- szlakiem zielonym 

przez Wodospad SzklarkiWodospad SzklarkiWodospad SzklarkiWodospad Szklarki do Szklarskiej PorębySzklarskiej PorębySzklarskiej PorębySzklarskiej Poręby- tam 

mnóstwo ciekawych atrakcji m.in.  spotkanie z żołnierzami  

-  Szkoła Podstawowa w Szklarskiej PSzkoła Podstawowa w Szklarskiej PSzkoła Podstawowa w Szklarskiej PSzkoła Podstawowa w Szklarskiej Porębie orębie orębie orębie (nocleg)(nocleg)(nocleg)(nocleg). 

 

21 września 21 września 21 września 21 września ----        niedzielaniedzielaniedzielaniedziela - Szklarska Poręba - FINAŁ RAJDU  

W programie czołg Rudy 102, spotkanie z Szarikiem,  

Quady, paint bal,  park linowy itp, obsługa sprzętu 

woskowego, Spotkanie z Marusią itp. 

Rodzaj 

Trasa Zuchowa 

Specjalny 

zuchowy program 

 

 

 


