
 

HARCERSKI RAJD „WISŁA” 

START HUFCA ZHP PŁOCK 

DATA:26 WRZEŚNIA 2020 

ORGANIZATOR: 
 Komenda Chorągwi Mazowieckiej ZHP  

 Komenda Hufca ZHP PŁOCK 

 Zespół Programowy Hufca ZHP PŁOCK 
 

Komenda Harcerskiego Startu: 

 Phm. Maciej Tarka – komendant 

 Phm. Agnieszka Gruber 

 Phm. Anna Muszyńska 

 Phm. Igor Ciepielak 

 Pwd. Milena Maciak  

 Pwd. Magdalena Bystrek 

 Dh. Ewelina Grzybowska 
 
KOSZT i ZGŁOSZENIA: 

 Do udziału w rajdzie zapraszamy wszystkie jednostkii kadrę naszego hufca.  
Zgłoszenia do 19.09.2020(do godz. 19:00), za pomocą formularza 
zgłoszeniowego www.idz.do/hsh-2020 

 Koszt uczestnictwa w harcerskim starcie, wynosi 5 zł od zuchów, harcerzy, 
harcerzy starszych i wędrowników. 

 Koszt udziału w trasie instruktorskiej wynosi 10 złod instruktorów, starszyzny 
harcerskiej i seniorów, którzy nie byli zaangażowani w organizację lub udział w 
pozostałych trasach 
Płatności za cały patrol należy dokonać  do 19.09.2020na numer konta: 
90 1240 3174 1111 0000 2889 9736 (drużynowy, opiekun nie płaci wpisowego) 

 

Organizator zapewnia: 

 Ciekawy i atrakcyjny program tras rajdowych 

 Ciepły posiłek i poczęstunek 

 Gadżet pamiątkowy / Nagroda dla każdego patrolu 

Uczestnik powinien zabrać ze sobą: 

 Pełne umundurowanie (przez cały rajd jesteśmy w mundurach); 

 Wodę do picia , prowiant na trasę; 

 Kurtkę przeciwdeszczową; 

 Maseczkę ochronną i rękawiczki jednorazowe min. 2 pary. 

 

 

http://www.idz.do/hsh-2020


 

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA

Trasa zuchowa „Tęcza znad Wisły”: 
 

Jeśli macie ochotę przeżyć niesamowitą przygodę musicie udać się z nią właśnie z 
nami! Będziecie mieli okazję przenieście się w świat pełen barw, oparty na kolorach 
tęczy. Pomogą Wam w tym pewne osoby. Wiecie kto? Spróbujemy odnaleźć 
bohaterów z dawnych lat, którzy aktualnie zamieszkują tęczowe tereny. Każdy z nich 
mieszka w innej dzielnicy. W poruszaniu między nimi pomogą nam kolory. Czy ktoś z 
Was spacerował już kiedyś w takiej krainie? Jeśli nie to musicie tego spróbować.To jak dzielni 
odkrywcy, widzimy się na trasie? 
 

Start: 9:00 – Plac Obrońców Warszawy| Koniec:16:00 –Plac piknikowy (Parowa 10) 
 

Komendantka trasy: pwd. Magdalena Bystrek 
 

Trasa harcerska „Nadwiślańscy rekruci”: 
 

Przenieśmy się w czasie o 100 lat. Trafimy wtedy do Płocka, który zmaga się  
z bolszewikami, aby obronić nasze miasto. Wszyscy bardzo dobrze znamy losy tej 
historii, ale to wy będziecie grali w niej główną rolę a Wasze decyzje będą w niej 
kluczowe. Czeka was wiele wyzwań, ale kto im podoła jak nie Wy? 
 

Start: 10:00– Orlen Arena|     Koniec:17:00 –Płockie Molo 
 

Komendantka trasy: dh. Ewelina Grzybowska 
 

Trasa starszoharcerska, wędrownicza„W obiektywie” 
 

Młodzi obrońcy Płocka przed 100 laty chętnie pełnili służbę na wielu polach, byli 
sanitariuszami, łącznikami, zaopatrywali walczących w jedzenie i amunicję.  
Byli członkami straży obywatelskiej, ich bohaterska postawa zapisała się na kartach 
historii. Wyjdźcie w świat, nasz lokalny Płocki, popatrzeć jak on dziś wygląda i 
pomyśleć jak zaangażować się, aby być pomocnym i  spełnić obywatelski obowiązek. 
Podczas tej gry będziecie musieli dokonywać wyborów i mogli decydować jak 
potoczy się ona dziś, ale możecie też zdecydować jakiej służby podejmiecie się  w 
najbliższej przyszłości.Weźcie udział w Wędrowniczej Grze Śladami Obrońców Płocka, 
a będziecie mogli pozostawić ślad po sobie. 
 

Start:12:00 – Stary Rynek  | Koniec:22:00 –Małachowianka 
 

Komendantka trasy:phm. Anna Muszyńska 
 

Trasa instruktorska„Serce się pal, wiślaną ogrzej wodę..”: 
 

Połączymy pokolenia instruktorów naszego hufca. Wspólne spotkanie to 
czas wymiany myśli, integracji i dobrej zabawy Każdy instruktor jest nam 
potrzebny, do wspólnego działania. Przygoda poniesie nas po wiślanych 
falach i tumskich szlakach.  
 

 

Start:16:00 – Płockie Molo   |       Koniec :22:00 - Małachowianka 
 

Komendant trasy: phm. Igor Ciepielak 
 

TRASY  RAJDOWE  HARCERSKIEGO   STARTU: 

 


