
 

Regulamin XIII Rajdu Mrówka „Edycja rodzinna” 
 

1. Rajd odbędzie się w dniach 11-15 listopada 2020. Patrol sam ustala dzień w który pójdzie na trasę. 

Dopuszcza się poruszania po trasie rowerem. 

2. W imprezie biorą udział patrole rodzinne, które zgłoszą się do 5.11 w ankiecie zgłoszeniowej 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzS4zBvSmcF

dHnGjqiMhE6iNUODEzTzI1WTFZSjA4RzdJNjk5NkEwUVpQWi4u 

Zgody oraz oświadczenia należy przynieść ze sobą w dniu odbioru pakietu. 

W patrolu mogą być jedynie osoby zamieszkujące wspólne gospodarstwo domowe. 

3. Rajd należy rozpocząć odbiorem „pakietów startowych” w Biurze Komendy Hufca przy 

ul. Drzymały 2 w Wolsztynie w godzinach od 16.00 do 18.00 dnia 10 listopada. Bądź 

po wcześniejszym uzgodnieniu z komendantką rajdu w miejscu umówionym (dot. patroli z gminy 

Rakoniewice oraz Przemęt). 

4. Każdy patrol powinien posiadać choć jedno urządzenie z zainstalowanym skanerem kodów QR. 

5. Zadaniem uczestników jest 

5.1. „odnalezienie” wg mapy wszystkich punktów gry na trasie: 

• Szlak Żurawi w m. Wolsztyn, start w parku miejskim; 

• Szlak Konwaliowy w m. Olejnica, start na parkingu leśnym w m. Olejnica; 

• Park Miejski oraz tereny przylegające w m. Rakoniewice; 

5.2. odsłuchanie zakodowanych informacji i zrealizowanie zadań, 

5.3. odgadnięcie haseł w krzyżówce na podstawie odszyfrowanych wyrazów. 

6. Każdy patrol przesyła na zakończenie kilka zdjęć z trasy, najlepiej z uczestnikami oraz zdjęcie 

wykonanych zadań oraz rozwiązanej krzyżówki na e-mail rajdmrowka@wolsztyn.zhp.pl 

7. Godzina zakończenia Rajdu jest dowolna. 

8. Każdy członek ZHP otrzyma pamiątkową plakietkę z Rajdu. 

9. Koszt rajdu wynosi 35 zł za patrol, opłatę należy uiścić do dnia 9 listopada 2020 na konto 

 

12 1090 1476 0000 0001 3565 6322 

ZHP Chorągiew Wlkp. Hufiec Wolsztyn  

św. Marcin 80/82 61-809 Poznań  

 

w tytule wpisując 

„Składka zadaniowa Rajd Mrówka nazwa patrolu” 

 

10. Organizatorem rajdu jest kadra Szczepu 4 Słońca. 

Komendę Rajdu stanowią: 

• komendant rajdu – pwd. Aneta Horowska (tel. kontaktowy 606160351) 

• kwatermistrz rajdu – pwd. Karolina Mikołajczak 

• członek komendy rajdu ds. promocji – pion. Aleksandra Hamrol 

11. Każdy uczestnik rajdu powinien mieć maseczkę i zachowywać aktualny reżim sanitarny. 

12. Organizator rajdu ma prawo zmienić termin rajdu lub go odwołać jeśli przepisy sanitarne zostaną 

zaostrzone i organizacja imprezy będzie niemożliwa. 
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