
1.   XXXIV Rajd „Szlakiem Naszej Historii” odbędzie się 13 kwietnia 2019 r.
2.   Miejsce startu i rejestracji uczestników   ZSOiS przy ul Gomulińskiego 2, Pruszków.
3.   Rejestracja patroli odbywać się będzie w godzinach 9:00-11:00 zgodnie z poniższą informacją:

· patrole ze szkół średnich oraz patrole rowerowe 9:00- 9:30
· patrole gimnazjalne i z klas VII - VIII szkół podstawowych 9:30-10:00
· patrole z klas IV - VI szkół podstawowych 10:00-10:30
· patrole rodzinne/koleżeńskie i harcerskie 10:30- 11:00

4.   Biuro obsługi Rajdu działa do godz. 16:00.
5.   W Rajdzie biorą udział patrole liczące od 3 do 10 osób.
6.   W składzie patroli gimnazjalnych oraz ze szkół podstawowych obowiązkowo jest pełnoletni opiekun.
7.   W składzie patroli ze szkół średnich obowiązkowo jest pełnoletni opiekun/uczestnik.
8.   Do punktu rejestracji na starcie podchodzi cały patrol z wypełnioną kartą patrolu. (wszyscy razem wybierają 

swoją trasę).
9.   Jedna osoba w patrolu musi posiadać urządzenie mobilne (smatrfon, tablet) z systemem android lub IOS

z dostępem do internetu.
10. Każdy patrol przybywa na miejsce startu z zainstalowaną aplikacją “Przewodnik po Przeszłości“.

Link do aplikacji oraz instrukcję jej instalacji patrol otrzyma na tydzień przed rajdem na adres mailowy podany
w zgłoszeniu.
W przypadku problemów z instalacją aplikacji bądź zmianą urządzenia patrol otrzyma pomoc i wsparcie 
techniczne na miejscu startu.

11. Grupa dokonuje wyboru trasy (w stosownej kategorii wiekowej) na miejscu startu, według własnych upodobań
i potrzeb i podaje w karcie patrolu informację jaką trasę wybrał.

12. Po rejestracji w miejscu startu patrol porusza się zgodnie z instrukcjami odczytywanymi z aplikacji.
13. Trasy oznaczone są kolorami. Do wyboru będzie 10 tras o różnym stopniu trudności .
14. Punkty odwiedzane przez patrole są punktami bez obsługi harcerzy. Patrole wykonują zadania samodzielnie 

według instrukcji aplikacji.
Harcerskie obstawy punktów zajmują się tylko patrolami ze szkół podstawowych, które wybrały tradycyjną formę 
Rajdu przy użyciu mapy.

15. Za każde zameldowanie się poprzez aplikację na każdym miejscu pamięci z wybranej trasy patrol otrzyma 1 punkt.
16. Za każdą wysłaną poprawną odpowiedź na zadanie dotyczące odwiedzanego punktu zamieszczone

w aplikacji patrol otrzyma 1 punkt.
17. Za ukończenie i wykonanie wszystkich zadań na trasie trudnej, patrol otrzymuje dodatkowo 3 punkty,

za ukończenie i wykonanie wszystkich zadań na trasie bardzo trudnej 5 punktów.
18. Patrol ma możliwość odwiedzenia dodatkowych miejsc pamięci oraz wykonania zadań dotyczących tych miejsc 

dopiero po ukończeniu wybranej przez siebie trasy. Za odwiedzenie każdego dodatkowego punktu patrol otrzyma 
1 punkt do klasyfikacji; za wykonanie zadania patrol otrzyma dodatkowo 1 pkt.

19. Za dodatkowe (poza przyjętymi punktami) odwiedzenie punktu 20   Muzeum Dulag i zameldowanie się poprzez 
aplikację można otrzymać dodatkowe 2 punkty; za poprawnie wykonanie zadnia na tym punkcie zostanie 
przyznany 1 punkt.

20. Otrzymane plakietki okolicznościowe należy umieścić na ubraniu każdego uczestnika.
21. Patrol po wykonaniu zadań ma obowiązek wrócić na miejsce startu.
22. Jeśli nie nastąpi rejestracja (poprzez aplikację) we wszystkich punktach, organizator będzie wykonywał telefon

do Opiekuna patrolu w celu potwierdzenia zakończenia Rajdu.
23. Organizatorzy w terminie do 10 czerwca 2019 prześlą na podane w trakcie zgłoszenia maile informacje

o ilości uzyskanych przez patrol punktów.
24. Wyniki XXXIV RSNH oraz informacje o zajętych przez poszczególne patrole miejscach, otrzymają Dyrektorzy Szkół 

w terminie do 10.06.2019 r.
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25. Organizatorzy przypominają o obowiązkowym przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego.
26. W trasie, potrzebę pomocy zgłaszamy do szkolnego opiekuna, do obsługi miejsca startu lub na wskazane numery 

alarmowe. Wszystkie numery są umieszczone w otrzymanych materiałach rajdowych.
27. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
28. Wszystkich uczestników Rajdu, również patroli rodzinnych/koleżeńskich obowiązuje bezwzględny zakaz spożycia 

alkoholu oraz wszelkich napojów zawierających alkohol.
29. W tym roku, zamiast sprawozdania, prosimy patrole o przygotowanie zadania przedrajdowego w postaci:

· biało-czerwonej opaski „powstańczej” dla każdego członka patrolu – które będą nosze przez członków
  patrolu podczas Rajdu; sposób wykonania opasek jest dowolny;
· prezentacji dot. „patrona patrolu” - krótkiego opisu działań/szlaku bojowego wybranego oddziału
  powstańczego  - w dowolnej formie (opisu A4, prezentacji multimedialnej lub klipu); im mniej znany będzie
  opisywany oddział, tym wyższa będzie ocena punktowa.

Dodatkowo punktowane będą:
· stroje z epoki (powstańcze lub cywilne), noszone podczas Rajdu;
· przygotowanie i zaśpiewanie wybranej piosenki powstańczej ( w sztabie po zakończeniu trasy);
· sprawozdanie fotograficzne w postaci „selfie” patrolu wykonanych na poszczególnych punktach
  - publiczne posty umieszczone na Facebook'u lub Instagramie, oznaczone hashtagami #rsnh2019
  #pruszkow #numer/nazwa_patrolu.

30. Każdy patrol posiada znicz lub inny symbol oddania hołdu. 

Ewentualne pytania oraz przygotowane prezentacje multimedialne proszę kierować na adres: rsnh@pruszkow.zhp.pl. 
W sprawie XXXIV RSNH można kontaktować się również telefonicznie: 500 391 008 
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