
Obowiązki uczestników: 
- samodzielne noszenie własnego ekwipunku, 
- przestrzeganie regulaminu. 

 
Za szkody spowodowane przez uczestników odpowiada opiekun. 
 
Postanowienia końcowe: 

- nieprzestrzeganie regulaminu grozi wykluczeniem z gry całego patrolu, 
- w przypadku wycofania się z gry wpisowe nie będzie zwracane, 
- ostateczna interpretacja regulaminu naleŜy do organizatorów. 

 
 
 
Wzór zgłoszenia: 
 
Nazwa patrolu: ........................................... 
Opiekun:  ........................................... 
Telefon kontaktowy: ........................................... 
 
Skład patrolu: 
1. ........................................... 
2. ........................................... 
3. ........................................... 
4. ........................................... 
5. ........................................... 
6. ........................................... 
          
 
Informuję, Ŝe ja (imię i nazwisko opiekuna) zapoznałem cały patrol z 
regulaminem gry i zobowiązuje się do dopilnowania jego przestrzegania przez 
moich podopiecznych w czasie trwania gry. 
 
     ........................................... 
            podpis opiekuna 
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Organizatorzy: 
- 39 DH „Azymut”, 
- 56 SDSH „Zwiad”, 
- 26 DSH “Polesie”, 
- Komenda Hufca ZHP w Rykach, 
- 6 Baza Lotnicza Dęblin. 

 
Komenda gry: 
komendant:    pwd. Grzegorz Białomyzy 
z-ca komendanta:   phm. Przemysław Głodek 
oboźny:    phm. Dariusz Jurzysta 
skarbnik:    hm.   Leszek Czerniejewski 
kierownicy tras:   pwd. Izabela Muszyńska 
       phm. Artur Misiak 
 
Termin: 
6 – 8 Marca 2009r. 
 
Start: 
6 marca 2009r w godzinach 1500 - 1800 na stacji PKP Dęblin. 
 
Trasa: 
Okolice Dęblina. 
Piątek – trasa czasowa. 
Sobota – trasa sprawnościowa.  
 
Zadanie przedrajdowe: 
„Harcerz jest OK” – forma dowolna (preferowane skecz lub przedstawienie). 
 
Zgłoszenia: 
pwd. Grzegorz Białomyzy 
ul. Rogowskiego 4/10 
08-521 Dęblin 
tel. 502 424 762 
mail. hgt.deblin@op.pl 
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 20.02.2009r. 
 
 
 

Wpisowe: 
15 zł płatne do 20.02.2009r. na konto Komendy Hufca ZHP Ryki 
Bank Pekao S.A. o/Ryki : 06124024251111000032419704.  
W tytule wpisać HGT i nazwę patrolu. 
 
Warunki uczestnictwa: 

-  Pisemna zgoda komendanta hufca na uczestnictwo. 
-  Członkostwo w jednej z organizacji harcerskich. 
-  Przestrzeganie Prawa Harcerskiego i przepisów ruchu drogowego, 

ppoŜ., BHP i wszystkich innych przepisów wpływających                         
na bezpieczeństwo uczestników. 

-  Patrol 5 – 6 osobowy pod opieką pełnoletniego opiekuna. 
-  KaŜdy patrol posiada proporzec. 
- Patrol posiada wykupione ubezpieczenie na czas trwania gry             

(brak polisy na starcie wyklucza z gry). 
-  Opiekun jedzie na prawach uczestnika. 
-  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników. 

 
WyposaŜenie uczestników: 

- odblaski, 
- śpiwór, 
- karimata, 
- umundurowanie, 
- obuwie na zmianę, 
- prowiant na czas trwania gry, 
- ekwipunek rajdowy. 

 
WyposaŜenie patrolu: 

- latarka, 
- apteczka, 
- kompas lub busola, 
- telefon komórkowy z naładowaną baterią – numer podany na 

zgłoszeniu. 
- proporzec. 

 
Organizatorzy zapewniają: 

- nagrody za 3 pierwsze miejsca i dyplomy uczestnictwa dla patroli, 
- pamiątkowa plakietka dla kaŜdego uczestnika, 
- ciepły posiłek w sobotę, 
- nocleg w warunkach polowych. 


