
HARCERSKI START 2017/2018 

 „Rajd z Bojownikami o Polskość Śląska!” 

ORGANIZATOR : Komenda Hufca Mysłowice 

TERMIN: 01.10.2017r.  

START: godz. 09.00  

ZAKOŃCZENIE: ok godz. 19.00   

MIEJSCE : ???  

Miejsce rozpoczęcia rajdu zostanie wysłane po otrzymaniu zgłoszenia, na miejsce trzeba 

będzie dojechać autobusem.  

 

Sztab:  

Komendant: pwd. Natalia Śledziona 

Finansista: dh. Aleksandra Lis 

 

Cele: 

- Integracja środowisk harcerskich Hufca Mysłowice 
- Promocja harcerstwa w mieście 
- przybliżenie  uczestnikom zasłużonych postaci i faktów historycznych związanych z bohaterem hufca. 
- Poznawanie i krzewienie różnych form aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego wśród młodzieży 
 

Warunki uczestnictwa: 

• Opłacone przez drużynę składki członkowskie oraz wpisowe 
• Oddana i sprawdzona książka pracy drużyny wraz z książką finansową,  
• Uzupełniona ewidencja oraz zgody i deklaracje członkowskie,  
• Drużyny zobowiązane są do posiadania karty biwaku z listą uczestników, oraz zgód 

rodziców/prawnych opiekunów, 
• Pełnoletni opiekun 1 na 15 osób  
• Regulaminowe umundurowanie, 
• Wygodne obuwie turystyczne, odpowiedni ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych, 

 

Harcerzy uczestniczących w festiwalu obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego oraz regulaminu 

Staru Harcerskiego 2017/2018 

 



Koszt: 

 
Koszt uczestnictwa w festiwalu dla harcerzy z Hufca Mysłowice wynosi -  10zł, a dla uczestników spoza 

Hufca Mysłowice-  15 zł. 
 

W ramach wpłaty zapewniamy ciepły posiłek, nagrody dla zwycięzców, dyplom uczestnictwa dla 
każdej drużyny oraz ubezpieczenie. 

 
Wpłaty (w tytule: HARCERSKI START 2017/2018, imię i nazwisko + nazwa drużyny) należy dokonać 

na konto hufca Mysłowice: 
 

Bank PEKAO SA Mysłowice ul.Mikołowska 

40 1240 4315 1111 0000 5302 4798 

 

Zgłoszenia: 

Na zgłoszenia czekamy do 24 września 2017r.  

Zgłoszenia zawierające listę osób wraz z danymi PESEL i ADRESEM ZAMIESZKANIA należy przysyłać na e-

mail: 

natalia_es@o2.pl 

Wzór zgłoszenia w załączniku 

 

Co należy zabrać ze sobą? 

• Kartę biwaku  

• Ubezpieczenie  

• Apteczkę  

• Mundur  

• Śpiewniki 

• Busolę, kompas 

• Wodę do picia 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy zgłaszać się do druhny pwd.  Natalii Śledziona 

email : natalia_es@o2.pl, 

nr kom: 788-848-347 

mailto:natalia_es@o2.pl


 


