Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Opolska - Hufca w Krapkowicach
47-303 Krapkowice ul. Kilińskiego 1
e-mail: krapkowice@.zhp.pl http://www.krapkowice.zhp. pl
Bank BGZ O/Krapkowicach 86-2030-0045-1110-0000-0258-5450
Zadanie współfinansowane ze środków Miasta i Gminy Krapkowice
Szanowni Państwo.
Komenda Hufca ZHP w Krapkowicach jest organizatorem Rajdu na Srebrną Górę.
Rajd przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej, która lubi poznawać nowe miejsca i obcowanie z pięknem przyrody.
Termin Rajdu - dnia 20 kwietnia 2013 /sobota/


wyjazd - zbiórka uczestników o godz.8:45 , na parkingu obok PKN Orlen, ul. Prudnicka (koło ronda) - odjazd



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

Wpisowe za udział w rajdzie/wyjeździe wynosi 20 zł.
Wpisowe należy wnieść z chwilą składania wypełnionej zgody/zgłoszenia.
W ramach wpisowego uczestnicy rajdu otrzymują: opiekę w czasie rajdu,

opłaty za wstęp do zwiedzanych

obiektów, jeden ciepły posiłek, 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:
 wzory zgody/zgłoszenia znajdują się u drużynowych drużyn harcerskich oraz Dh. pwd. Angeliki Zawieja
tel. kom. 664167414
Zakończenie rekrutacji (zwrot zgody/zgłoszenia, wpłaty) do dnia 17 kwietnia 2013 r.
Istnieje ograniczona ilość miejsc, która uwarunkowana jest ilością miejsc w autokarze.
O zakwalifikowaniu uczestnika decyduje kolejność doręczenia do Komendanta Hufca ZHP w Krapkowicach
zgłoszeń/zgody wraz z wniesienie odpłatności.
WŻNE 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.

W programie:
- gra terenowa na forcie Don Jon- Gra przeznaczona jest dla dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Dla młodzieży

licealnej w grze zwiększamy elementy historyczne. Dla małych dzieci zwiększamy ilość elementów zabawowych.
Uczestnicy podczas co najmniej 3 godzinnej zabawy na twierdzy przeniosą się w realia Europy okresu wojen
napoleońskich. Uczestnicy gry zostaną podzieleni na dwa obozy: francusko-polski i koalicji antyfrancuskiej, które
między sobą będą rywalizować w wykonywanych zadaniach. Zostaną odegrane bitwy, potyczki i zadania terenowe.
Każda osoba będzie odgrywać rolę przypisanej jej postaci historycznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 664167414, 606539765.
Zapraszamy!
Komenda Hufca ZHP Krapkowice

