
VIII Rajd Braterski 
„PRL – powrót do przeszłości’’ 

 

42 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Wicka Frelichowskiego 

z Chojnic ma zaszczyt zaprosić wszystkich zuchy, harcerzy, 

harcerzy starszych oraz wędrowników na VIII Rajd Braterski 

poświęcony czasom PRL a będący tym samym 

obchodami DZIESIĄTYCH urodzin tejże drużyny. 

  
Termin: 12-14 lutego 2016 r. 

Miejsce: Chojnice, województwo pomorskie  

Koszt: 35 zł / os 

1 opiekun na 10 uczestników nie płaci 

ORGANIZATOR 

42 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska 

im. Wicka Frelichowskiego wraz z 

Oratorium św. Jana Bosko 

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia należy dokonać mailowo na adres  

rajdbraterski@wp.pl do dnia 20 stycznia 2016r.,  

w załączniku należy dodać kartę zgłoszeniową rajdu 

(karta w załączniku).Po zgłoszeniu, każdy patrol 

otrzyma materiały potrzebne do Rajdu 

KOMENDA RAJDU 

Komendant 
phm. Przemysław Singer 

z-ca komendanta 
pwd. Paulina Ossowska 

z-ca ds. 

organizacyjnych 
pwd. Melania Podolska 

z-ca ds. 

programowych 
sam. Julia Jamrozik 

kwatermistrzowie 
mł. Kacper Wróblewski 

och. Weronika Kozłowska 

oboźny 
ćwik Radek Ginter 

szefowa drużyny 

sztabowej 
sam. Dominika Kubiak 

WPŁATA 

Wpłaty wpisowego 

dokonujemy 

osobiście u 

komendanta rajdu, 

phm. Przemysława 

Singera lub   

z-cy ds. 

organizacyjnych 

sam. Melanii 

Podolskiej. 

UCZESTNICY 

uczestnikami mogą być 

zuchy, harcerze, harcerze 

starsi i wędrownicy 

tworzący patrol max. 10-

osobowy. Drużyny mogą 

wystawić więcej patroli niż 

jeden, jednak każdy 

powinien mieć swojego 

opiekuna. 

https://www.facebook.com/

RajdBraterski 

Wszelkie pytania prosimy kierować do 

komendanta Rajdu,  

phm. Przemysława Singer na adres 

rajdbraterski@wp.pl lub telefonicznie – 

505 970 826 

https://www.facebook.com/RajdBraterski
https://www.facebook.com/RajdBraterski


 

ZADANIA PRZEDRAJDOWE 

1. Każdy patrol przygotowuje 1 skecze do Potyczek 
Kabaretowych (czas min. 5 minut max. 10 minut) 

2. Każdy patrol przygotowuje się do programu „Twoja 
twarz brzmi znajomo – EDYCJA PRL”  

(wykonawcy będą z czasów PRL, kim jesteście 

otrzymacie informacje mailem po zgłoszeniu, liczy 

się wykonanie, zaangażowanie patrolu oraz strój) 

3. Każdy patrol przygotowuje sobie stroje sportowe 
niczym z PRL-u (biała bluzka, krótkie granatowe 

spodenki, białe skarpetki i trampki.) 

4. Każdy patrol przygotowuje JADALNY tort 
urodzinowy. (osobna nagroda) 

5. Każdy patrol przygotowuje oryginalny i przydatny 
prezent dla 42 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej z 

okazji 10-tych urodzin drużyny. 

RAMOWY PROGRAM RAJDU 

Piątek 12.02.2016 r.   

16.00 – 17.00 

 Zakwaterowanie patroli 

17.00 –  Apel Rozpoczynający Rajd 

17.30 –  posiłek 

18.30 –  odprawa patrolowych 

/WIECZORYNKA 

19.00 – ognisko urodzinowe  

21.00 – Lekcja W-F „ W zdrowym 

ciele zdrowy duch” 

24.00 –  cisza nocna 

 

Sobota 13.02.2015 r.  

7.30 –  pobudka 

8.00 –  posiłek 

8.30 –  odprawa patrolowych / 

DOMOWE PRZEDSZKOLE 

9.00 –  „PAN TU NIE STAŁ” - 

start / obiad na trasie 

16.00 – „KONIEC TOWARU” – stop 

16.00 – PRZERWA W DOSTAWIE PRĄDU 

16.30 – „Twoja twarz brzmi 

znajomo – EDYCJA PRL” 

19.00 – posiłek 

20.00 – Potyczki Kabaretowe 

22.15 – odprawa patrolowych / 

WIECZORYNKA 

22.30 – Kino PRL 

24.00 – cisza nocna 

 

Niedziela 14.02.2014 r. 

8.00 – pobudka 

8.30 – posiłek / sprzątanie 

9.00 - TELERANEK 

10.00 – wyjście na Mszę Świętą 

10.30 – Msza Święta  

12.00 – Apel Zakończeniowy  

13.00 – wyjazd do domu 

UCZESTNICY 

POWINNI POSIADAĆ 

- Regulaminowe 
umundurowanie, 

- apteczkę na patrol, 

- śpiwór i karimatę, 

- latarkę, 

- kajet i pisadło, 

- własny prowiant  

(śniadanie i kolacje) 

- kubek, 

- ubiór na każda 
pogodę, 

- wygodne buty, 

- dobry humor, 

CO ZAPEWNIAMY? 

- obiad w sobotę, 

- herbatę do posiłków i na 
trasie,  

- ubezpieczenie, 

- opiekę medyczną, 

- zakwaterowanie w 

warunkach turystycznych 

(szkoła), 

- znaczek pamiątkowy, 

- cenne nagrody dla 
najbardziej kreatywnych 

jednostek, 

- materiały programowe, 

- niezapomnianą przygodę 

REGULAMIN RAJDU 

1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania 
Prawa Harcerskiego. 

2. Każdy uczestnik musi stosować się do poleceń 
kadry. 

3. Każdą sytuacje sporną rozwiązuje Komendant 
rajdu. 

4. Każdy patrol musi mieć pełnoletniego opiekuna. 

5. Organizator zabrania jedzenia na rajdzie zupek 
chińskich i tym podobnych. 

6. Niestosowanie się do powyższych punktów będzie 
surowo karane, nawet wydaleniem z rajdu. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość do 
zmiany planu rajdu i zmiany trasy (zależne to jest 

od warunków pogodowych) 


