
IX RAJD BRATERSKI„IŚCIE HARCERSKI”
42 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Wicka Frelichowskiego z 
Chojnic ma zaszczyt zaprosić wszystkich: zuchy, harcerzy, harcerzy 

starszych oraz wędrowników na IX Rajd Braterski poświecony w tym roku 
HARCERSTWU, czyli temu co robimy, a będący tym samym obchodami 

95-lecia Hufca Chojnice i 11-lecia tejże drużyny.

Termin: 24-26 lutego 2017 r.
Miejsce: Chojnice, województwo pomorskie
BAZA: Gimnazjum nr 1 ul. Młodzieżowa 44 
Koszt: 35 zł / os  
1 opiekun na 10 uczestników nie płaci

ORGANIZATOR
42 Wielopoziomowa 

Drużyna Harcerska im. 
Wicka Frelichowskiego

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: 
rajdbraterski@wp.pl do dnia 5 lutego 2017r., 
w załączniku należy dodać kartę 
zgłoszeniową rajdu .

WPŁATA
Wpłaty wpisowego 

dokonujemy osobiście u z-
cy komendanta rajdu                 

ds. organizacyjnych sam. 
Dominiki Kubiak.

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.

KOMENDA RAJDU
Komendant – phm. Przemysław Singer
z-ca komendanta – pwd. Paulina Ossowska
z-ca ds. organizacyjnych –sam. Dominika Kubiak 
z-ca ds. programowych – sam. Julia Jamrozik
kwatermistrzowie:
- mł. Kacper Wróblewski
- pion. Jagoda Kubiakoboźny 
oboźny - wyw. Paweł Kwasigroch

Wszelkie pytania 
prosimy kierować 

na adres: 
rajdbraterski@wp.pl 
lub bezpośrednio do 
komendanta rajdu 

telefonicznie – 
505 970 826



REGULAMIN RAJDU
1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Prawa Harcerskiego.
2. Każdy uczestnik musi stosować się do poleceń kadry.
3. Każdą sytuację 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  
zmiany trasy (zależne to jest od warunków  pogodowych)

UCZESTNICY POWINNI 
POSIADAĆ
- regulaminowe 
umundurowanie,
- apteczkę na patrol,
- śpiwór i karimatę,
- latarkę,
- kajet i pisadło,
- własny prowiant   
(śniadanie i kolacje),
- kubek, 
- ubiór na każdą pogodę,
- wygodne buty,
- dobry humor,

ZAPEWNIAMY
- obiad w sobotę,
- herbatę do posiłków i na 
trasie, 
- ubezpieczenie,
- opiekę medyczna,
- zakwaterowanie w 
warunkach   turystycznych 
(szkoła),
- znaczek pamiątkowy,
- cenne nagrody dla 
najbardziej   kreatywnych 
jednostek,
- niezapomnianą przygodę

RAMOWY PROGRAM RAJDU
Piątek 24.02.2017 r.  
17.00 – 18.00 zakwaterowanie patroli
18.00 – Apel Rozpoczynający Rajd
18.30 – posiłek
19.30 – czas rajdowicza
20.00 – świeczkowisko 
21.30 – toaleta wieczorna
22.00 – odprawa patrolowych
22.30 – gra
24.00 – czas rajdowicza
00.30 – cisza nocna
Sobota 25.02.2017 r. 
7.00 – pobudka/zaprawa poranna
7.15 – toaleta poranna
8.00 – śniadanie
8.45 – przygotowanie do wyjścia
9.00 – „ZIELONY MUNDUR MAM…”/obiad na trasie
16.00 – „… ZOSTAŁ MI TYLKO STELARZ”
16.00 – czas rajdowicza
16.30 – „HARCERSKI BIEG”/„ZUCHEM ByĆ”
18.30 – kolacja
19.30 – HARCERSKI TEATR
21.30 – MSZA SWIETA
22.30 – harcerskie kino, spotkanie obozowe, 
warsztaty
22.45 – odprawa patrolowych
00.30 – cisza nocna
Niedziela 26.02.2017 r.
8.00 – pobudka
8.30 – śniadanie 
9.30 - sprzątanie
10.30 – Apel Zakończeniowy 
12.00 – wyjazd do domu


