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Wyzwanie przedrajdowe! 

To już XI edycja i pomyśleliśmy, że chętnie poznamy jaki jest WASZ wymarzony punkt na rajdzie powstańczym (ale nie 

myślcie, że nam się już pomysły skończyły!!! ). Dlatego czeka na Was zadanie przygotowania scenariusza punktu (dla 

chętnych mamy gotowy wzór – prosimy o kontakt) – najlepsze zostaną wdrożone w fabułę rajdu. 

Nie może być za prosto! Wyznaczyliśmy następujące założenia:  

 liczba patroli ok. 15 / liczebność patrolu średnio 6-8 osób / czas dla każdego patrolu to maksymalnie 10 

minut/budżet na materiały dla wszystkich patroli to 100zł / 4 osoby do obstawy punktu / możliwość 

zaadaptowania na punkt oddziału niemieckiego (ok. 2/4 osoby) / scenariusz na maksymalnie dwie strony A4 / 

do dyspozycji rekwizyty i stroje  

Scenariusz powinien w sposób przejrzysty dać nam poznać zamysł całego punktu, dlatego chcemy byście ujęli w nim: 

 nazwę i koncepcję punktu – w kilku zdaniach / cel do osiągnięcia przez patrol / jakie zadania musi wykonać 

dany patrol – zbiorowe i  indywidualne / przebieg akcji punktu – ewentualnie alternatywne sposoby zaliczenia 

go / liczbę punktowych i kim są - jakie pełnią rolę/ optymalny czas dla każdego patrolu / opis miejsca gdzie 

najlepiej go przeprowadzić / materiały – co należy zakupić lub przygotować dla każdego patrolu / rekwizyty i 

stroje / sposób oceny patroli i dlaczego akurat tak / sposób na kolejki – co zrobić gdy pojawi się zator na kilka 

patroli?  

Uwaga! 

Liczba miejsc jest ograniczona. O kwalifikacji na rajd decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz poziom wykonania 

zadania przedrajdowego. Punktacja za wykonanie zadania wliczona będzie do ogólnej klasyfikacji. 

 

Informacje końcowe: 

 Na formularz zgłoszeniowy i zadanie czekamy najpóźniej do 27 stycznia 2017 roku,  

do godziny 19.18 na  https://goo.gl/forms/ssHZZwplqfv1k91g1 

 Do 31 stycznia patrole zostaną poinformowane drogą mailowa/telefoniczną o zakwalifikowaniu na XI rajdo-biwak, 

 Całość rajdu odbędzie się na terenie Gminy Nowe Skalmierzyce i Miasta Kalisza. Noclegi natomiast w Gimnazjum w 

Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 52, 

 Wpłata do 6 lutego 2017 roku; nr konta zostanie podany wraz z info. o zakwalifikowaniu na rajd, 

 U nas jak zawsze opiekun nie płaci. Natomiast, w wyjątkowym przypadku, gdy liczba osób w patrolu, będzie mniejsza 

niż 6 (uczestnicy + opiekun), patrol zobowiązany jest  wpłacić odpłatność za 5 osób. 

 Patrol, oprócz podstawowego ekwipunku biwakowego, powinien posiadać apteczkę, ubezpieczenie, jak również 

jedzenie na poranne i wieczorne posiłki, 

 Organizatorzy zapewniają m.in.:  obiad, chleb, herbatę (wrzątek), plakietkę rajdową, a dla dzielnych odznaczenia i 

nagrody, 

 W trakcie przewidziany jest ciekawy program wraz z niespodziankami, 

 Kontakt: szczep.zhp.noweskalmierzyce@gmail.com | komendant dh. Łukasz Kostecki – 667 119 278 
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znajdziecie nas również na Facebooku! 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FssHZZwplqfv1k91g1&h=bAQHFfQbH
mailto:szczep.zhp.noweskalmierzyce@gmail.com
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