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Szanowni Państwo. 
Komenda Hufca ZHP w Krapkowicach serdecznie zaprasza na  
 

Zuchowy Rajd na Biskupią Kopę 

 
Rajd przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym, które lubią piesze wędrówki i obcowanie z pięknem przyrody.  
Rajd odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. 
 

W programie: 
Wejście na Biskupią Kopę 

Biskupia Kopa- szczyt o wysokości 890 m n.p.m. w polskiej części Gór Opawskich w Sudetach Wschodnich.  
Jest najwyższym szczytem w polskiej części Gór Opawskich i najwyższym wzniesieniem województwa opolskiego. 
Najwyższy punkt góry, wraz z zabytkową wieżą widokową, znajdują się już po czeskiej stronie granicy. 
Obiad w schronisku  
Ognisko z kiełbaskami i zuchowymi pląsami 
 

Termin Rajdu - dnia 30 maja 2015r. (sobota) 
 wyjazd: 

- godz. 7.50, zbiórka uczestników na parkingu obok „blaszaka” w Otmęcie - odjazd 8.10 

- godz. 8.00, zbiórka uczestników  na parkingu obok PKN Orlen, ul. Prudnicka (koło ronda)- odjazd 8.20 

 powrót do Krapkowic  ok. godz. 19.30- 20.00 na parking obok PKN Orlen, ul. Prudnicka (koło ronda)  

oraz ok. godz. 19.40- 20.10 parking obok „blaszaka” w Otmęcie. 

 

Składka zadaniowa dla uczestników rajdu którzy są członkami ZHP oraz mają opłacone składki wynosi 15,00 zł. 

Składka dla uczestników rajdu, którzy nie  spełniają wymogów statutowych dla członków ZHP wynosi 25,00 zł. 

Składka dla uczestników dorosłych, nie będących opiekunami zgłoszonych patroli wynosi 30,00 zł 

Składkę należy wnieść z chwilą składania wypełnionej zgody/zgłoszenia.  

W ramach składki uczestnicy rajdu otrzymują: opiekę w czasie rajdu, opłaty za wstęp do zwiedzanych obiektów, jeden 

ciepły posiłek + kiełbaski na ognisko, ubezpieczenie NW, znaczek rajdowy, transport autokarem tam i z powrotem. 

 

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na wysłanie Waszego dziecka na Rajd, prosimy o wypełnienie pisemnej zgody/zgłoszenia 

na udział w rajdzie 

 zgłoszenia na rajd należy przekazywać do dh Moniki Janecko tel. kom. 692 004 001, Grażyny Pajączkowskiej 

tel. kom. 699186915 lub do drużynowych drużyn harcerskich.  

 wzory zgody/zgłoszenia znajdują się u drużynowych drużyn harcerskich oraz u dh. Grażyny Pajączkowskiej 

Zakończenie rekrutacji (zwrot zgody/zgłoszenia, wpłaty) do dnia 17.05.2015r.  

Istnieje ograniczona ilość miejsc, która uwarunkowana jest ilością miejsc w autokarze. O zakwalifikowaniu uczestnika 

decyduje kolejność doręczenia do organizatora zgłoszeń/zgody wraz z wniesienie odpłatności.  
 

WAŻNE INFORMACJE: 

 Rajd  prowadzą instruktorzy harcerscy. 

 Uczestnicy rajdu powinni posiadać ze sobą aktualny dowód tożsamości (legitymacja szkolna lub dowód osobisty). 

 Uczestnicy rajdu powinni posiadać odzież odpowiednią do pieszej wędrówki z uwzględnieniem warunków 

atmosferycznych panujących w dniu wędrówki, a także obuwie o twardej podeszwie i cholewce za kostkę, czapkę 

lub chustkę na głowę oraz odzież przeciwdeszczową . 

 Uczestnicy rajdu powinni posiadać żywność i napoje niezbędne na czas całego wyjazdu. 

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu:  699186915,  692 004 001. 

 

Zapraszamy! 

Komenda Hufca ZHP Krapkowice 
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