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Regulamin DLA PATROLI PONADPODSTAWOWYCH ; HARCERSKICH
ORAZ CHĘTNYCH PATROLI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W
RAJDZIE PRZY POMOCY APLIKACJI NA URZĄDZENIA MOBILNE
“PRZEWODNIK PO PRZESZŁOŚCI”

Regulamin został zmodyfikowany . Zastosowane zostały nowe zasady punktacji/oceniania.
1. XXXI Rajd Szlakiem naszej Historii odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2016 r.
2. Uczestnicy Rajdu startują z miejsca rejestracji uczestników  ZSOiS przy ul Gomulińskiego 2.
3. Rejestracja patroli na miejscu startu jest od godz. 9.00 11.00 zgodnie z poniższą informacją :

Patrole ze szkół ponadgimnazjalnych oraz patrole rowerowe : 9.00 9.30
Patrole ze szkół gimnazjalnych : 9.30  10.00
Patrole ze szkół podstawowych : 10.00  10.30
START PATROLI RODZINNYCH/KOLEŻEŃSKICH I HARCERSKICH  GODZ 10.3011.00
4. Biuro obsługi rajdu działa do godz. 15.00.
5. W rajdzie biorą udział patrole od 3 do 10 osób.
6. W składzie patroli ze szkół podstawowych i gimnazjalnych obowiązkowo jest pełnoletni
opiekun.
7. W składzie patroli ponadgimnazjalnych obowiązkowo jest pełnoletni opiekun/uczestnik.
8. Do rejestracji w punkcie startu wchodzi cały patrol z 
wypełnioną Kartą Patrolunie tak jak uprzednio sam
opiekun.(wszyscy razem wybierają swoją trasę).
9. Jedna osoba na patrol 
MUSI POSIADAĆ URZĄDZENIE MOBILNE (
smatrfon, tablet) z systemem 
android 
lub
iosz dostępem do Internetu.
10. Każdy patrol przybywa na miejsce startu z zainstalowaną aplikacją 
“Przewodnik po Przeszłości “
. Link do
aplikacji oraz instrukcję instalacji aplikacji 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 do aplikacji zostaną podane na miejscu startu.
11. Na miejscu startu grupa 
DOKONUJE WYBORU
trasy według własnych upodobań i potrzeb i podaje informację
jaką trasę wybrał w karcie patrolu.

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. Zadania wykonują patrole
samodzielnie według instrukcji aplikacji. Harcerskie obstawy punktów zajmują się w tym roku 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.Patrol za ukończenie i wykonanie wszystkich zadań na trasie trudnej otrzymuje dodatkowo 3 punkty,
za ukończenie i wykonanie wszystkich zadań na trasie bardzo trudnej 5 punktów
.
16. 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 otrzymuje się 1 punkt do klasyfikacji za wykonanie zadania patrol otrzymuje dodatkowo 1 pkt
.
17. 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.
18. Otrzymane plakietki okolicznościowe należy umieścić na ubraniu każdego uczestnika.
19. Patrol po wykonaniu zadań ma obowiązek wrócić na miejsce startu po wykonaniu zadań.
Jeśli nie nastąpi rejestracja (poprzez aplikację ) we wszystkich punktach organizator będzie wykonywał telefon do
opiekuna patrolu w celu potwierdzenia zakończenia rajdu.
20. W trakcie rajdu patrole wypełniają Karty Przyjaźni które wypełnione zwracają na miejscu startu. Każda
wypełniona i oddana karta to dodatkowe 2 punkty.
21. Organizatorzy w terminie do 10 czerwca prześlą na podane w trakcie zgłoszenia maile informację o ilości
uzyskanych przez patrol punktów.
23. Tradycyjnie wyniki RSNH oraz zajęte miejsca otrzymają dyrektorzy szkół w terminie do 10.06.2015 r.
24. Organizatorzy przypominają o obowiązkowym przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego.
25. W trasie, potrzebę pomocy (również transportu osoby lub roweru) zgłaszamy do szkolnego opiekuna, do obsługi
miejsca startu lub na numery alarmowe. Wszystkie numery są umieszczone na otrzymanej mapie.
26. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę
27. Wszystkich uczestników rajdu, również patroli rodzinnych/koleżeńskich obowiązuje bezwzględny zakaz spożycia
alkoholu oraz wszelkich napoi zawierających alkohol.
W razie niejasności proszę kierować pytania na adres: rsnh.pruszkow@zhp.net.pl. lub telefonicznie: 505 004 670 lub
796 440 990
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