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Czym jest Harcerski Rajd Radziejewski? To impreza harcerska 

najwyższej próby, kładąca szczególny nacisk na dobrą zabawę, 

leśne harce i harcerstwo w starym dobrym wydaniu. Harcerski Rajd 

Radziejewski przewidziany jest dla Harcerzy Starszych i 

Wędrowników, choć jesteśmy przekonani, że Harcerze też sobie 

spokojnie dadzą radę. HRR to także dobra muzyka w magicznej 

Harcerskiej Operze Leśnej. Co roku dla uczestników rajdu i 

zaproszonych gości organizujemy wyjątkowy koncert, podczas 

którego można zobaczyć gwiazdę z nurtu piosenki turystycznej i 

poezji śpiewanej. W tym roku specjalnie dla Was zagra duet 

Dominika Żukowska i Andrzej Korycki. W latach ubiegłych 

gościliśmy: Zespół Na Bani, Cisza Jak Ta, Roberta Kasprzyckiego, 

Słodki Całus od Buby. #HRR2016 to doskonały pomysł na 

czerwcowy weekend, z którego wspomnienia pozostaną na długo!  

http://www.radziejewski.77mdh.pl
http://www.facebook.com/rajd.radziejewski
http://www.youtube.com/watch?v=0JCxN9ExcFw


TERMIN I MIEJSCE RAJDU: Rajd odbędzie się na terenie 

kompleksu leśnego „Las Radziejewski” (okolice Żyrardowa – woj. 

mazowieckie) w dniach 17-19 czerwca 2016 , bez względu na 

warunki atmosferyczne. Organizatorzy oczekują na wszystkie 

patrole na starcie rajdu w piątek 17 czerwca między godziną 16:00 

a 19:00. Program rajdu oraz wszelkie szczegółowe informacje 

patrole otrzymają wraz z potwierdzeniem zgłoszenia.  

 

ZGŁOSZENIA: Na zgłoszenia czekamy do 12 czerwca 2016, 

zastrzegamy sobie jednak możliwość zakończenia rejestracji patroli 

przed czasem, jeżeli przekroczona zostanie założona przez nas 

maksymalna ilość uczestników. Zgłoszenia prosimy wysyłać 

poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy który jest dostępny na 

stronie internetowej Harcerskiego Rajdu Radziejewskiego. 

http://www.radziejewski.77mdh.pl/formularz-zgloszeniowy/


PŁATNOŚCI: Koszt uczestnictwa, zależy od daty zgłoszenia:  

 patrole które zgłoszą się w terminie do 30.04.2016 – wpisowe 

wynosi 25 zł od osoby 

 patrole które zgłoszą się do 01.05 – 31.05.2016 – wpisowe 

wynosi 30 zł od osoby 

 patrole które zgłoszą się do 01.06 – 12.06.2016 – wpisowe 

wynosi 35 zł od osoby 
 
Płatność należy dokonać przelewem na konto bankowe naszego 

hufca :  58 9297 0005 0452 3570 2004 0001 – Hufiec ZHP 

Żyrardów, ul. Moniuszki 15, 96-300 Żyrardów. W tytule przelewu 

prosimy wpisać : „Wpisowe – Harcerski Rajd Radziejewski – Nazwa 

Patrolu”. Wpłata wpisowego musi być zaksięgowana na koncie 

organizatora najpóźniej 10 dni od daty zgłoszenia. Potwierdzenie 

wpisowego prosimy przesłać na rajdowy adres : rajd@77mdh.pl 

mailto:rajd@77mdh.pl


Harcerski Rajd Radziejewski jest rajdem o charakterze 

turystycznym. Każdy patrol musi być przygotowany na nocleg pod 

namiotem, jak również łącznie na kilkanaście kilometrów marszu w 

ciągu rajdowego weekendu.  Każdy patrol we własnym zakresie 

zapewnia sobie: namioty, śpiwory, karimaty, apteczkę pierwszej 

pomocy, prowiant, naczynia na ciepły posiłek, przybory toaletowe, 

apteczkę, busolę, zgodę macierzystego hufca na udział w rajdzie 

oraz ubezpieczenie NNW. Mile widziane będą wszelkie elementy 

identyfikujące drużynę/zastęp/patrol typu koszulka, proporzec, itp .  

 

Organizator zapewnia: 3 dni doskonałej zabawy, koncert w sobotę, 

dostęp do wody pitnej, gorący posiłek w sobotę, miejsce noclegowe 

pod namiot, wrzątek do kolacji i śniadań w miejscu noclegu, mapę 

terenu 1:25000, dyplomy uczestnictwa w rajdzie, wartościowe 

nagrody dla najlepszych. 



W rajdzie mogą brać udział drużyny harcerskie/zastępy/patrole, 

maksymalnie 12 osobowe, minimalnie 6 osobowe. W skład każdego 

patrolu musi wejść co najmniej jedna pełnoletnia osoba (opiekun), 

która na starcie rajdu podpisze oświadczenie o odpowiedzialności 

za życie i zdrowie niepełnoletnich członków patrolu oraz 

oświadczenie o odpowiedzialności za szkody materialne 

wyrządzone przez członków patrolu.  

Każda jednostka harcerska biorąca udział w Harcerskim Rajdzie 

Radziejewskim będzie mogła zdobyć podczas 3 dni zmagań łącznie 

100 punktów. Poniżej przedstawiamy co i w jaki sposób będzie 

oceniane przez organizatorów: Zadanie przedrajdowe - 15 punktów, 

Umundurowanie + wizerunek patrolu - 10 punktów, Piątkowa trasa 

rajdowa - 25 punktów, Sobotnia trasa rajdowa - 50 punktów 



Ciekawe (niebanalne) zadania Niesamowita atmosfera Nowe przyjaźnie 

Niezapomniany koncert Długie wieczory przy ognisku Atrakcyjne nagrody 


