Regulamin XXXIV Harcerskiego Rajdu RODŁO
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem XXXIV Harcerskiego Rajdu RODŁO jest Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP.
2. Wszystkie informacje związane z organizacją i uczestnictwem w Rajdzie RODŁO, w tym
niniejszy regulamin, opis tras rajdowych, tryb i zasady rekrutacji uczestników, będą
publikowane na stronie internetowej www.gdanska.zhp.pl/rodlo
3. XXXIV Harcerski Rajd Rodło odbędzie się w dniach 25-27 maja 2018 r., a zakończenie
wszystkich tras i apel kończący rajd odbędzie się w Gdyni.
4. Obowiązkowa część wspólna Rajdu rozpoczyna się w sobotę o godz. 16:00 w Gdyni.
5. Orientacyjna godzina zakończenia rajdu to 13:00 w niedzielę 27 maja 2018r.
II. CELE RAJDU
1. Harcerski Rajd RODŁO to tradycyjne, harcerskie przedsięwzięcie Chorągwi Gdańskiej ZHP
organizowane od 1984 roku przez środowiska harcerskie. Celem XXXIV Harcerskiego Rajdu
RODŁO jest:
 propagowanie turystyki: pieszej, rowerowej, wodnej, samochodowej oraz walorów
turystyczno-krajoznawczych województwa pomorskiego,
 rozwijanie zainteresowań i propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia,
 propagowanie zdobywania Chorągwianej Odznaki Rodło,
 propagowanie zdobywania Harcerskiej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej oraz
odznak turystyki kwalifikowanej PTTK, np. Odznaki Turystyki Pieszej OTP, Kolarskiej
Odznaki Turystycznej KOT, Turystycznej Odznaki Kajakowej TOK, Żeglarskiej Odznaki
Turystycznej ŻOT itp.
 Propagowanie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, 100-lecia ZHP, 90-lecia
harcerstwa w Gdyni oraz 85 rocznicy wizyty sir Roberta Baden-Powell na Polance
Redłowskiej.
III. UCZESTNICTWO
1. W Rajdzie mogą uczestniczyć patrole z całej Polski pod opieką pełnoletniego opiekuna. Jedna
drużyna może wystawić kilka patroli. Każdy patrol musi posiadać: a. wyposażoną apteczkę, b.
kartę biwaku zatwierdzoną w macierzystym hufcu, c. dowód wpłaty dodatkowej składki
zadaniowej na XXXIV Rajd RODŁO, d. odblaski ostrzegawcze dla każdego uczestnika, e.
wyposażenie dodatkowe zgodne z opisem trasy f. bardzo dobry humor oraz chęci poznania
walorów województwa pomorskiego.
2. Każdy uczestnik musi być przygotowany do pieszej wędrówki oraz noclegu w warunkach
turystycznych. Każdy patrol musi wykonać zadanie przedrajdowe, jeśli znajduje się ono w
opisie trasy.
3. Organizator przygotowuje trasy rajdowe o różnym stopniu trudności dostosowane do
potrzeb i możliwości uczestników należących do różnych grup metodycznych. Zadaniem
opiekuna patrolu jest wybór najwłaściwszej trasy dla patrolu, biorąc pod uwagę umiejętności,
doświadczenie i możliwości wszystkich członków patrolu.
4. Uczestnicy zobowiązani są do opłacenia dodatkowej składki zadaniowej na XXXIV Harcerski
Rajd RODŁO w wysokości 5zł od osoby dla członków Chorągwi Gdańskiej i 60zł dla
pozostałych uczestników, łącznie z opiekunem patrolu, w formie i terminie określonym przez
organizatora rajdu.
5. Na trasie „Rodzinnej” oraz Seniorów obowiązuje składka zadaniowa w wysokości ustalonej
przez Komendanta trasy.
6. Uczestnicy zobowiązani są do postępowania zgodnego z harcerskim systemem wartości oraz
z obowiązującym regulaminem Rajdu RODŁO.

IV. ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI
1. Zgłoszenia patroli będą realizowane w formie elektronicznej za pomocą formularzy
dostępnych na stronie internetowej Rajdu.
2. Zgłoszenie zostaje przyjęte po przesłaniu wypełnionego formularza i zaksięgowania na koncie
chorągwi wpłaty.
3. Jeśli patrol nie wpłaci składki zadaniowej na XXXIV Rajd RODŁO w określonym terminie,
organizator nie gwarantuje przyjęcia na Rajd i wydania plakietek oraz obiadów dla członków
patrolu.
4. O przyjęciu na trasę decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Nie stawienie się na trasie Rajdu bez wcześniejszego powiadomienia o tym organizatorów (z
minimum 14 dniowym wyprzedzeniem) skutkuje utratą składki zadaniowej.
V. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW
1. Każdy uczestnik rajdu musi posiadać:
• regulaminowe umundurowanie,
• śpiwór i karimatę,
• latarkę,
• obuwie na zmianę w miejscach noclegowych,
• przybory toaletowe,
• przybory do spożywania posiłków,
• ubiór turystyczny dostosowany do zmiennych warunków pogodowych,
• obuwie turystyczne,
• legitymację szkolną,
• dodatkowy ekwipunek określony będzie w opisie trasy.
2. Patrolowy musi posiadać dla całego patrolu zbiorcze potwierdzenie uregulowania składek
członkowskich ZHP.
VI. ŚWIADCZENIA ZE STRONY ORGANIZATORA
1. Organizator zapewnia uczestnikom:
• obiad w sobotę i niedzielę,
• gorącą herbatę i wrzątek do śniadań i kolacji,
• plakietkę rajdową,
• realizację programu Rajdu,
• dyplomy uczestnictwa dla każdego patrolu,
• nagrody dla najlepszych,
• noclegi w warunkach turystycznych,
• harcowanie i turystyczne atrakcje
• niezapomniane widoki.
2. Śniadania i kolacje uczestnicy Rajdu zapewniają sobie we własnym zakresie.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Za szkody wyrządzone w czasie trwania Rajdu odpowiedzialne są osoby, które dokonały danej
szkody. Pokrywają one wyrządzone straty we własnym zakresie.
2. Ocenę współzawodnictwa prowadzą komendy tras.
3. Wszyscy uczestnicy Rajdu mają obowiązek przestrzegania Prawa Harcerskiego, regulaminów
o ochronie przyrody, bezpieczeństwa, przepisów przeciw-pożarowych, przepisów o ruchu
drogowym oraz regulaminu Rajdu.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

