
Regulamin II Rajdu Specjalnościowego
„Selekcja” 

Założenia organizacyjne:

1.Organizator
Organizatorem Rajdu jest Hufiec ZHP Lubin oraz Stowarzyszenie na Rzecz 
Obronności i Bezpieczeństwa Kraju

2. Termin Rajdu
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę (wyłączając opcję huraganu czy 
innego kataklizmu) w dniach 31.05.2018-3.06.2018r. 
Możliwy będzie nocleg w przeddzień rajdu w warunkach szkolnych po 
wcześniejszym zaznaczeniu tego w formularzu zgłoszeniowym.

3. Miejsce Rajdu 
Rajd rozpocznie się w Lubinie (pow. lubiński, woj. dolnośląskie), a zakończy się 
w okolicy Złotoryi (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie). Trasa rajdu będzie 
przebiegać przez powiaty: lubiński, legnicki, złotoryjski. 

4.Cele Rajdu:
• promocja zdrowego stylu życia 
• propagowanie specjalności harcerskich – obronnej, ratowniczej, turystycznej, 
ekologicznej i sportowej
• propagowanie „harcerskiego stylu życia” 
• sprawdzenie zachowania uczestników w sytuacjach kryzysowych 
• nauka działania zespołowego

5.Sztab organizacyjny Rajdu:
Maciej Rapa – koordynator rajdu
Agata Rusak – członek sztabu
Aleksandra Mysiak – członek sztabu
Jakub Juszczak – członek sztabu
Amadeusz Dydniański – członek sztabu
Damian Zima – instruktor ds. specjalności obronnej 
Tomasz Mucha – instruktor ds. specjalności sportowej
Mariusz Grzelak – instruktor ds. specjalności turystycznej i łucznictwa 
Maciej Morawski – instruktor ds. specjalności ratowniczej 



Założenia regulaminowe:

1. Uczestnictwo i zgłoszenia
W Rajdzie mogą brać udział patrole 4-7osobowe (włącznie z pełnoletnim 
opiekunem), składające się z harcerzy starszych (osoby urodzone po 
01.01.2004 włącznie) i/lub wędrowników, reprezentujące jednostki lub 
środowiska harcerskie, oraz grupy zorganizowane zaproszone przez 
organizatorów.
Od uczestników wymagana jest pełna sprawność fizyczna oraz psychiczna, 
wraz z bardzo dobrym przygotowaniem fizycznym - zdolność do długiego 
marszu (ok. 50km) z plecakami (sprzęt biwakowy zostanie przetransportowany 
busem). 
Wszelkie odstępstwa dotyczące stanu liczebnego i wieku uczestników mogą 
zostać uwzględnione po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem rajdu. 
Patrol, który jako pierwszy dokona wszelkich formalności związanych ze 
zgłoszeniem i wpisowym otrzyma nagrodę niespodziankę. 

Rejestracji patrolu należy dokonać poprzez internetowy formularz znajdujący 
się na stronie https://rajdspecjalnosciowy.zgloszenia24.pl

Termin zgłoszeń patrolu mija 13.05.2018r. o godz. 23:59. 

2. Wpisowe
Wpisowe w wysokości 40zł od osoby należy wpłacić do dnia 16.05.2018 na 
dane: 

ZHP CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA
HUFIEC LUBIN
UL. NOWA 6

50-082 WROCŁAW
64 8669 0001 0311 9747 2000 0001
Bank Spółdzielczy Wschowa o/Lubin

z tytułem 
DSZ 2RS -nazwa patrolu-

Nie zgłoszenie się uczestnika lub całego patrolu, bez wcześniejszego 
pisemnego powiadomienia organizatora, powoduje utratę wpisowego. 
Termin powiadomienia upływa 14 dni przed datą rozpoczęcia Rajdu. 
Sztab Rajdu zastrzega sobie prawo, w przypadku nadmiaru zgłoszeń na rajd, 
do skierowania patrolu na listę rezerwową. 

https://rajdspecjalnosciowy.zgloszenia24.pl/


3. Ubiór i ekwipunek
Patrole rajdowe muszą posiadać ekwipunek osobisty i patrolu, umożliwiający 
intensywną wędrówkę pieszą w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz 
nocowanie w warunkach polowych – sprzęt biwakowy. Organizator zapewnia 
przewiezienie sprzętu biwakowego na miejsce noclegu. Patrol musi posiadać 
kompletną apteczkę, kamizelki odblaskowe (minimum dwie), kompas (busole), 
latarki. Uczestnicy muszą posiadać kompletny mundur harcerski. Patrole, które 
zdecydują się na nocleg w przeddzień rajdu na miejscu, zobowiązane są do 
zabrania ze sobą miękkiego obuwia przeznaczonego do chodzenia po szkole. 
Kompletna lista rzeczy koniecznych do zabrania przez uczestników i 
patrolowego zostanie przesłana w wiadomości e-mail po zgłoszeniu patrolu. 

Każdy patrol jest zobowiązany okazać na starcie rajdu kartę wyjazdu podpisaną
przez komendanta macierzystego hufca (lub osobę do tego uprawnioną), 
zobowiązanie opiekuna, kopię polisy ubezpieczeniowej, oraz zgody na udział w 
rajdzie wszystkich osób niepełnoletnich. 

4. Wyżywienie i nocleg 
Patrole we własnym zakresie zapewniają sobie wyżywienie. Zakwaterowanie 
zapewnia organizator. Zakwaterowanie odbędzie się w warunkach polowych – 
las, pole biwakowe. 
Żeby uzyskać zaplanowane efekty, organizator zastrzega sobie możliwość 
wprowadzenia ograniczenia wyżywienia. 
Organizator zapewnia dostęp do wody pitnej i ciepły posiłek w sobotę. 

5. Odpowiedzialność i ubezpieczenie 
Patrole ubezpieczają się we własnym zakresie. Kopia polisy ubezpieczeniowej 
musi zostać przedstawiona na starcie rajdu. Za właściwy dobór uczestników 
odpowiada instruktor/opiekun i jednostka nadrzędna patrolu, potwierdzająca 
zgłoszenie na rajd. Za szkody wyrządzone w czasie rajdu odpowiedzialność 
ponoszą patrole rajdowe i patrolowi. 
Organizator nie odpowiada za kontuzje i ewentualne szkody powstałe w 
ekwipunku uczestników w trakcie trwania rajdu.



6. Uprawnienia uczestników 
W ramach wpisowego uczestnik ma zapewnione: 
• Nocleg w warunkach polowych
• Pamiątkową plakietkę rajdu 
• Pamiątkową koszulkę rajdu (dla osób zakwalifikowanych do etapu Selekcji) 
• Udział w wymagającym programie „Selekcji” 
• Ciepły posiłek w sobotę, oraz dostęp do pitnej wody (przez cały okres trwania 
rajdu)
• Sprawdzenie swojej osoby w trudnych warunkach wyczerpania fizycznego i 
psychicznego
• Wzięcie udziału w jedynym takim rajdzie w Polsce 
• Przeżycie niesamowitych chwil, które na długo zostaną w jego pamięci 

7.Dyskwalifikacja 
Dyskwalifikacja uczestnika lub patrolu może nastąpić w wypadku 
nieprzestrzegania: Prawa Harcerskiego, przepisów ochrony przyrody i 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, regulaminu rajdu. Dyskwalifikacja jest 
równorzędna z wykluczeniem z Rajdu i utratą praw do wszelkich świadczeń. 
Organizator zastrzega sobie również możliwość usunięcia dowolnego patrolu z 
rajdu bez podania konkretnej przyczyny.
8. Współzawodnictwo patroli
W trakcie rajdu będzie prowadzone współzawodnictwo. 
Rajd będzie odbywał się w formie wzorowanej na Selekcji do jednostek 
specjalnych. 
Pierwszego dnia odbędzie się preselekcja, w trakcie której będzie trzeba zdobyć
minimum 100 punktów (z 200 możliwych), aby zakwalifikować się do Selekcji 
która będzie miała miejsce w następne dni rajdu. Dla patroli które nie zdobędą 
100 punktów zostanie przydzielone zadanie dodatkowe do wykonania w czasie 
wyznaczonym przez sztab rajdu. Patrole, które nie wywiążą się z wykonania 
zadania i osiągnięcia pułapu 100 punktów będą mogły brać udział w programie 
rajdu, jednak nie będą uczestniczyły we współzawodnictwie.

Po zakwalifikowaniu do Selekcji nastąpi dalszy etap współzawodnictwa. 
Punkty zdobyte w trakcie preselekcji naliczają się do punktacji w Selekcji. 
Patrole będą oceniane przez Sztab Rajdu.



Oceniane będzie: 
• udział w programie
• zdyscyplinowanie patrolu  
• regulaminowe umundurowanie i ekwipunek patrolu 
• przejście trasy zgodnie z regulaminem 
• postępowanie zgodnie z Prawem Harcerskim 
• postawa patrolowego 
• wytrzymałość fizyczna i psychiczna członków patrolu 

Uwagi końcowe:  
Wszyscy uczestnicy zostaną poddani silnym sytuacjom stresowym i 
symulowanym działaniom bojowym. Niewykluczony będzie kontakt z krwią i 
tkankami zwierzęcymi. Uczestnicy mogą zostać poddani skrajnemu zmęczeniu, 
obciążeniu psychofizycznemu, ograniczeniu snu, ograniczeniu pożywienia oraz 
wychłodzeniu i przemoczeniu.

Patrole które zgłosiły zapotrzebowanie na noclegi wstępne przyjeżdżają w 
przeddzień rozpoczęcia Rajdu i meldują się w godzinach 17:00-23:00 na 
miejscu noclegu (Lubin), o którym zostaną poinformowani przez sztab rajdu.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres email: 
rajdspecjalnosciowy@gmail.com

Ostateczna interpretacja regulaminu Rajdu należy do sztabu Rajdu. 
Decyzje organizatorów są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Ważne informacje o rajdzie znajdziesz na fanpage rajdu: 
www.facebook.com/rajdselekcja

http://www.facebook.com/rajdselekcja
mailto:rajdspecjalnosciowy@gmail.com

