
„już ta sie nie oducy, kto z młodu nawyko”

Harcerski Rajd
Powsinóg Beskidzkich

Emil Zegadłowicz

Komenda Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP

Zakończenie rajdu: 4 X 2020 r.,

5. Uczestnicy

Aparat fotograficzny z możliwością 
nagrywania filmów, apteczka, busola, 
mapa Beskidu Małego, latarki-lampy, GPS 
w telefonie, zapałki, 1 namiot na 3 osoby, 
środek dezynfekcyjny, przyrządy 
kartograficzne, sprzęt biwakowy wg 
uznania, ubezpieczenie, zezwolenia od 
rodziców (!) na udział w rajdzie.

7. Wyposażenie uczestników

Miejsca noclegowe (namioty):

4. Miejsce rajdu

3. Termin

2. Organizator

Instruktor programowy: hm. Dorota Polan

2-4 października 2020 roku

godz. 11.30, Jaszczurowa Dudówka 

W rajdzie uczestniczą patrole drużyn 
harcerskich, starszoharcerskich i 
wędrowniczych w składach 5-10 
osobowych wraz z drużynowym (lub 
pełnoletnim opiekunem).

Rozpoczęcie rajdu: 2 X 2020 r.,

Wyżywienie na czas trwania rajdu, kubek, 
niezbędnik, śpiwór, karimata, mundur 
harcerski, ubiór turystyczny, maseczka.

130 DSTH „Stu trzydziestu z Mucharza” im. 
ks. Józefa Poniatowskiego
Komendant rajdu: hm. Robert Kadela 

poznanie i popularyzacja walorów Beskidu 
Małego, utrwalenie historii i tradycji rajdów 
harcerskich, popularyzacja twórczości E. 
Zegadłowicza, J.B.Górkiewiczowej i innych 
twórców regionu, umiejętność poruszania 
się po szlakach turystycznych

1. Cel rajdu

Szlaki turystyczne: Beskid Mały

godz. 18.00, Harcówka w Mucharzu

las przy harcówce w Mucharzu oraz 
Jaszczurowa Dudówka

6. Wyposażenie drużyn

8. Organizatorzy zapewniają
Herbata, gorący posiłek w drugim dniu 
rajdu, nagrody dla najlepszych, plakietka 
rajdowa, dyplomy uczestnictwa.

9. Wpisowe i zgłoszenie
Zgłoszenie drużyn wraz z liczbą 
uczestników do dnia 30 IX 2020 r., godz. 
23.59 (środa) na adres e-mail: 
zhp@mucharz.pl (hm. Robert Kadela) i 
wadowice@zhp.pl. Listy oraz wpisowe
25 zł od osoby należy uiścić w pierwszym 
dniu rajdu. Koszt po terminie 35 zł

- tradycyjnie prosimy o karty do kroniki 
rajdu (format A4, obowiązkowo nagłówek 
z nazwą i numerem rajdu, numer, nazwa, 
skład patrolu-drużyny. 

11. Uwagi końcowe
pełnoletni drużynowy bezwzględnie 
odpowiada za bezpieczeństwo dzieci i 
młodzieży przebywającej pod ich opieką 
oraz ich ubezpieczenie, posiada imienną 
listę z telefonem uczestnika i rodzica (!)

hm. Robert Kadela, tel. 506 085 942
w razie deszczu prosimy o kontakt:

12. Koronawirus *
podczas rajdu zachowujemy zasady 
dystansu społecznego związane z COVID, 
dbamy o higienę, posiadamy maseczki, 
noclegi 1 namiot na 3 osoby, posiadamy 
środki dezynfekujące, posiłki 
przygotowujemy samodzielnie (z 
wyjątkiem obiadu, nie wymieniamy się 
niezbędnikami i kubkami, ograniczamy 
kontakt z obcymi,

- na ogniska przygotujcie zestaw: piosenka 
harcerska, piosenka turystyczna, pląs
- przygotujcie opowieść w formie 5 
minutowej gawędy na temat tradycji 
turystycznych w Waszej drużynie; 
na pewno przeżyliście na szlaku wiele 
niesamowitych przygód...

10. Zadania przedrajdowe

organizatorzy nie biorą odpowiedzialności 
za szkody wyrządzone osobom trzecim 
przez uczestników rajdu,

2-4 października 2020 r.

Zapraszamy Was na kolejny 43 Rajd Powsinóg. To najstarsza zorganizowana  

impreza turystyczna w naszym hufcu, a także na Ziemi Wadowickiej. W tym roku 

wędrujemy od Lasu przez Leskowiec do Dudówki.

 Zapraszamy! 
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13. Ramowy plan rajdu

17.00 – 18.00 – przyjazd uczestników
2 października 2020 r. (piątek)

18.00 – 19.00 – zakwaterowanie i kolacja
19.00 – 20.00 – apel, przygotowanie do 
ogniska

20.00 – 22.00 – ognisko

9.00 – 17.00 – trasa rajdowa

7.30 – 9.00 – pobudka, toaleta poranna, 
śniadanie

3 października 2020 r. (sobota)

21.30 – 7.30 – toaleta, cisza nocna
20.00 – 21.30 – ognisko

17.00 – 18.00 – obiad

22.00 – 7.30 – cisza nocna

18.00 – 20.00 – zajęcia programowe

Plan rajdu może ulec zmianie ze względu 
na pogodę oraz inne okoliczności.

7.30 – 9.00 – pobudka, toaleta poranna, 
śniadanie
9.00 – 10.00 – apel, sprzątanie
10.00 – zakończenie rajdu, wyjazd

4 października 2020 r. (niedziela)

* Aneks do Instrukcji Głównego Inspektora 
Sanitarnego w sprawie wymagań 
higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych 
obozów pod namiotami w związku z 
epidemią COVID-19
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Fragment mapy Beskidu Małego z miejscem 1 biwaku obok harcówki w Mucharzu oraz 2 biwaku  - Jaszczurowa Dudówka
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