REGULAMIN
I OGÓLNOPOLSKIEGO RAJDU REYMONTOWSKIEGO
04.05.2017 – 07.05.2017 r.

Przed nami pierwsza edycja Ogólnopolskiego Rajdu Reymontowskiego.
Chcemy nim uczcić 150 rocznicę urodzin wielkiego polskiego pisarza, laureata
literackiej nagrody Nobla, Władysława Stanisława Reymonta. Przybywajcie z różnych
stron do jego miejsca urodzenia do Kobiel Wielkich (woj. łódzkie,
pow. radomszczański).
Chcemy abyście pokonując trasy piesze i rowerowe poznali piękno naszej polskiej
ziemi, jej zasoby przyrodnicze i miejsca związane z naszą historią i dziedzictwem.
Dziedzictwem, które tak pięknie przedstawiał i pielęgnował patron naszego Rajdu.
Na zlot kończący Rajd zapraszamy Was do parku w Kobielach Wielkich. W czasie
festynu kończącego Rajd pragniemy Was zapoznać z tradycjami i kulturą tej ziemi.
Założenia organizacyjne:

I.

1. Organizatorzy:
 Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” we Włoszczowie
 Gmina Kobiele Wielkie
 ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec ZHP Szczekocińsko-Włoszczowski im. Aleksego
Dawidowskiego ps. ALEK
 Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Włoszczowskiej we Włoszczowie
 Lokalna Organizacja Turystyczna „Między Wartą i Pilicą” w Radomsku
2. Współorganizatorzy:
 Gmina Gidle
 Gmina Kluczewsko
 Gmina Ładzice
 Gmina Radomsko
 Gmina Włoszczowa
 Gmina Żytno

REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEGO RAJDU REYMONTOWSKIEGO – Kobiele Wielkie 2017

3. Termin Rajdu
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w dniach 04 - 07.05.2017 r.
4. Cele Rajdu:
 uczczenie 150 rocznicy urodzin Władysława Reymonta
 propagowanie turystyki pieszej i rowerowej
 promocja „Regionu Włoszczowskiego” i powiatu radomszczańskiego
 promocja kultury, sztuki i tradycji rejonu Rajdu
 edukacja ekologiczna
 integracja środowisk turystycznych
5. Zlot Rajdu
Zlot Rajdu odbędzie się w dniach 6 – 7 maja 2017 roku w Kobielach Wielkich.
II. Założenia regulaminowe:
1. Uczestnictwo i zgłoszenia
W Rajdzie mogą brać udział wyłącznie patrole 7 – 15 osobowe reprezentujące placówki
oświatowe, organizacje turystyczne, stowarzyszenia, drużyny harcerskie, kluby sportowe itp.
Zgłoszenia przyjmowane są według załączonego wzoru i potwierdzone przez jednostkę
nadrzędną patrolu. Patrole są dzielone wg grup wiekowych: grupa I: 10 –15 lat, grupa II: 16 - 20
lat, III grupa 21 - 24 lat. Dozwolone jest zgłoszenie patrolu łączącego dwie sąsiadujące grypy
wiekowe, ale wtedy patrol będzie klasyfikowany w wyższej grupie wiekowej.
Z patrolem, w którym są osoby niepełnoletnie przyjeżdża pełnoletni opiekun (na trasie
rowerowej – dwu opiekunów), który bierze udział w rajdzie na prawach uczestnika. Opiekun
patrolu powyżej 10 uczestników nie ponosi żadnych kosztów rajdu.
Patrol, który jako pierwszy dokona wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem
i wpisowym otrzyma nagrodę niespodziankę.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Hufiec ZHP Szczekocińsko-Włoszczowski
Ul. Krakowska 23
42 – 445 Szczekociny
Telefon/fax: +48 41 394 14 05 w. 22
lub drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: szczekociny@zhp.pl.
2. Wpisowe płatne do dnia 20.04.2017 r.
Trasa I, V
– 40 zł
Trasa II, III, IV
– 30 zł
Wpłaty po tym terminie i na starcie trasy odpowiednio droższe o 5 zł od osoby.
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Termin zgłoszeń upływa w dniu 20.04.2016 r.
Należność należy wpłacać na konto Hufca:
34 8277 0002 0000 0000 0518 0001 BS Szczekociny
Po otrzymaniu zgłoszenia i wpłaty zgłaszająca jednostka otrzymuje pocztą elektroniczną lub sms
potwierdzenie przyjęcia na Rajd oraz numer patrolu rajdowego na przydzieloną trasę, dlatego
obowiązkowe jest podanie w zgłoszeniu adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.
Nie zgłoszenie się uczestnika lub całego patrolu, bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia
organizatora, powoduje utratę wpisowego.
Termin powiadomienia upływa 7 dni przed datą rozpoczęcia Rajdu.
Komenda Rajdu zastrzega sobie, w przypadku nadmiaru zgłoszeń na daną trasę, prawo
skierowania patrolu na trasę zastępczą.
3. Ubiór i ekwipunek
Patrole rajdowe muszą posiadać ekwipunek osobisty i patrolu, umożliwiający kilkudniową
wędrówkę pieszą lub rowerową w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz nocowanie w
warunkach turystycznych.
Patrol musi posiadać kompletną apteczkę, mapę rejonu Rajdu (zaliczane jest posiadanie dostępu
do mapy internetowej), kompas (busolę), latarki, kuchenkę turystyczną.
Na wszystkich trasach uczestnicy zabierają karimaty i śpiwory (koce) + miękkie obuwie
(do chodzenia w miejscach zakwaterowania).
Sprzęt ten jest noszony/wożony przez uczestników Rajdu.
4. Wyżywienie i zakwaterowanie
Zakwaterowanie zapewnia organizator w budynkach placówek oświatowych, remiz OSP i
świetlicach środowiskowych. Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek każdego dnia.
Patrole rajdowe otrzymują:
 okolicznościowy dyplom
 najlepsze w zaskarbianiu łask i zdobywaniu punktów patrole na trasie – puchary i
upominki rzeczowe.
5. Odpowiedzialność i ubezpieczenie.
Patrole ubezpieczają się we własnym zakresie. Polisa ubezpieczeniowa przedstawiana na
starcie rajdu. Za właściwy dobór uczestników odpowiada opiekun patrolu i jednostka
zgłaszająca patrol. Za szkody wyrządzone w czasie rajdu odpowiedzialność ponoszą patrole
rajdowe.
6. Dyskwalifikacja
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Dyskwalifikacja uczestnika lub patrolu może nastąpić w wypadku nieprzestrzegania: przepisów
BHP dotyczących bezpieczeństwa na imprezach turystycznych i masowych, przepisów ochrony
przyrody, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zasad kultury osobistej oraz nieudzielenia
pomocy innym uczestnikom Rajdu. Dyskwalifikacja jest równorzędna z wykluczeniem z Rajdu i
utratą prawa do wszelkich świadczeń.
7. Współzawodnictwo patroli
Na trasach Rajdu będzie prowadzone współzawodnictwo patroli. Patrole będą oceniane
przez Komendę Trasy.
Oceniane będzie:
 udział w programie trasy
 zdyscyplinowanie patrolu
 zachowanie porządku na miejscach noclegowych i postojach patroli
 właściwy ekwipunek patrolu
 pokonanie trasy zgodnie z regulaminem
 udział w konkursach na trasie
Szczegółową punktację na trasach ustalają Komendanci Tras. Ocena poszczególnych patroli
dokonuje Komenda Trasy.

8. Zlot Rajdu
Zlot Rajdu odbędzie się w Kobielach Wielkich w dniach 6 - 7 maja 2017 roku.
Festyn, związany z obchodami 150 rocznicy urodzin wielkiego polskiego pisarza, noblisty
Władysława Stanisława Reymonta, rozpocznie się w Kobielach Wielkich w dniu 6 maja 2017 r.
o godz. 14.00. W czasie festynu zostanie podsumowany Rajd oraz wręczone puchary
zwycięzcom tras.
9. Zadanie przedrajdowe:
Wykonać kartkę do kroniki Rajdu prezentującą patrol (1 kartka z bloku technicznego, format A4,
orientacja pozioma, lewy margines 3,5 cm, technika dowolna) i oddać na starcie trasy (tylko
wtedy zostanie zaliczone do punktacji).
Zadania przedrajdowe są dodatkowo punktowane na trasach.

10. Uwagi końcowe
Trasa zostanie uruchomiona, jeśli zgłoszą się na nią, co najmniej, cztery patrole. Limit przyjęć
patroli na daną trasę wynosi 10 patroli i w zależności od liczebności patroli organizatorzy mogą
zwiększyć liczbę patroli tak, by stan trasy nie przekraczał 150 uczestników.
O wpisaniu patrolu na listę danej trasy decyduje kolejność zgłoszeń. W razie potrzeby istnieje
możliwość zapewnienia noclegu wstępnego od godzin wieczornych dnia poprzedzającego start
za dodatkową opłatą uzgadnianą indywidualnie z podmiotem zgłaszającym patrol.
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Patrole, które zgłoszą zapotrzebowanie na noclegi wstępne przyjeżdżają w przeddzień
rozpoczęcia Rajdu i meldują się w miejscu noclegu w godz. 18.00-22.00. Tam też opłacają
należność za nocleg.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do używania logo i nazwy Ogólnopolski Rajd
Rejmontowski.
Informacje o rajdzie znajdziesz także na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania
"Region Włoszczowski":
http://lgd-region-wloszczowa.pl/
oraz na stronie GOK Kobiele Wielkie:
http://www.kobielewielkie.naszgok.pl/
Zapraszamy!
Organizatorzy
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