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1. CELE RAJDU: 

 promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Karkonoszy, Gór Izerskich 

i Rudaw Janowickich; 

 rozpowszechnianie harcerskiego stylu życia; 

 propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnego wypoczynku, szacunku 

do przyrody; 

 zwiększenie zainteresowania uczestników realizacją i zdobywaniem 

sprawności. 

 

2. ORGANIZATORZY RAJDU: 

 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska im. hm. Stefana 

Mirowskiego 

 Karkonoski Hufiec ZHP w Jeleniej Górze 

 Hufce ZHP: Kamienna Góra, Karkonoski, Lubin, Świdnica,  

Wrocław-Północ, Wrocław-Wschód, Ziemi Dzierżoniowskiej 

 Referat Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Dolnośląskiej 

 

3. PARTNERZY STRATEGICZNI: 

 Miasto Szklarska Poręba 

 Karkonoski Park Narodowy 

 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

4. PARTNERZY: 

 Miasto Piechowice 

 Grupa Karkonoska GOPR 

 Straż Graniczna 

 Związek Gmin Karkonoskich 

 Jeleniogórskie Centrum Kultury 

 Termy Cieplickie 

 

5. KOMENDA RAJDU: 

 Komendant: hm. Robert Zapora (tel. 602 439 924) 

 Z-ca komendanta ds. logistycznych: phm. Piotr Staszak 

 Członek komendy ds. finansów: phm. Dawid Stec 

 Członkini komendy ds. konferencji instruktorskiej:  

hm. Maria Łabaziewicz 

 Członkini komendy ds. programowych: phm. Magdalena Załoga 
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 Członkini komendy ds. programu estradowego:  

phm. Magdalena Podośka 

 Członkini komendy ds. biura i spraw organizacyjnych: phm. Eliza 

Jarmakowicz (tel. 727 944 610) 

 

6. KOMENDANCI TRAS: 

 Trasa I - Hufca Świdnica - phm. Aleksandra Skrobek (pion W) 

 Trasa II - Hufca Lubin - phm. Tomasz Natoński (pion H) 
 Trasa III - Hufca Karkonoskiego - pwd. Aleksandra Szemberska (pion HS) 
 Trasa IV - Hufca Wrocław-Północ -pwd. Julia Jeleń-Kryjom (pion HS) 
 Trasa V - Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej - pwd. Damian Trela (pion W) 
 Trasa VI - Hufca Wrocław-Wschód - pwd. Daria Osipczuk (pion HS) 
 Trasa VII - Hufca Kamienna Góra - hm. Agnieszka Czajkowska-Wróbel 

(pion Z) 
 Trasa IX - Referatu Nieprzetartego Szlaku - phm. Aldona Karlak (NS) 

 Trasa X - Referatu Nieprzetartego Szlaku - phm. Katarzyna Ługowska (NS) 

 Trasa XI - Referatu Nieprzetartego Szlaku - phm. Gabriela Trela-Kilian (NS)  

 Trasa XII - Referatu  Nieprzetartego Szlaku - Anna Mazurek (NS) 

 

7. TERMIN I MIEJSCE RAJDU: 

 Rajd odbędzie się w terminie 12-15 września 2019 roku. 

 Podsumowanie Rajdu i ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w 

Szklarskiej Porębie, w niedzielę 15.09.2019. 

 Trasy Rajdu będą przebiegać szlakami Karkonoszy, Gór Izerskich, Rudaw 

Janowickich oraz Gór Kaczawskich. 

 
8. IDEA RAJDU: 

"SPRAWDŹ SIĘ!" 

Hasło to odnosi się do sprawdzenia swoich umiejętności oraz zdobycia nowych 

w ramach Rajdu przez ich uczestników. Dowodem na ich zdobycie będzie 

stworzenie płaszczyzny do realizacji jednego z instrumentów metodycznych, 

jakim są sprawności.  

Sam udział w Rajdzie Granica to wyzwanie, któremu każdy będzie mógł stawić 

czoła. Kilkudniowa wędrówka po wymagających Sudetach, to również próba 

hartu ducha oraz własnych możliwości. Dzięki realizacji zaproponowanych 

zadań w ramach sprawności oraz zadań specjalnościowych, uczestnicy będą 

doskonalić swoje umiejętności lub też nabywać nowe. 
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9. UBEZPIECZENIE: 

Patrole ubezpieczają się samodzielnie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Kopia polisy powinna znajdować się w dokumentacji patrolu na trasie Rajdu. 

Zapytaj swojego Komendanta Hufca o hufcową polisę ubezpieczeniową. Nie 

dotyczy uczestników tras NS (ubezpiecza ich Organizator). 

Uczestnicy z tras, na których wędrówka przebiega przez teren innego państwa, 

zostaną objęci dodatkowym ubezpieczeniem wykupionym przez Organizatora. 

  

10. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ ZGŁOSZENIA: 

 Osoby biorące udział w Rajdzie Granica są członkami Organizacji 

Harcerskich objętych Protektoratem Prezydenta RP. 

 Uczestnicy Rajdu Granica uzyskały zgodę właściwego Komendanta Hufca. 

 Osoby biorące udział w Rajdzie Granica opłaciły składki członkowskie do 

III kwartału 2019 roku włącznie. 

 Odpowiedzialność za dobór uczestników i zapoznanie ich z 

obowiązującymi regulaminami ponosi patrolowy oraz Komendant 

właściwego hufca. 

 Zgłoszenia na Rajd należy dokonać przez formularz zamieszczony na 

stronie www.rajdgranica.zhp.pl, który powinno się uzupełnić i wysłać 

najpóźniej do 1 września 2019 roku. O przyjęciu na daną trasę decyduje 

kolejność zgłoszeń.  

 W zgłoszeniu konieczne jest podanie numeru ewidencyjnego każdego 

członka patrolu (lub nr PESEL w przypadku organizacji harcerskich innych 

niż ZHP) oraz opiekuna.  

 Patrolowy musi pobrać ze strony internetowej www.rajdgranica.zhp.pl 

Deklarację w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci na rajdzie 

oraz Zgodę Komendanta Hufca. Deklarację i zgodę należy wypełnić w 
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dwóch egzemplarzach: jeden pozostaje w macierzystej komendzie hufca, 

drugi powinien zostać okazany przez patrol na starcie Rajdu.  

 Do zgłoszenia należy dołączyć w załączniku jako skan lub wyraźne 

zdjęcie: - zgodę Komendanta Hufca wraz z potwierdzeniem 

opłacenia składek członkowskich;  

- deklarację opiekuna; - potwierdzenie wpłaty; - kopię polisy 

ubezpieczeniowej NNW.  

 

11. UCZESTNICY: 

W Rajdzie uczestniczą patrole w wielkości od 5 do 9 osób (w tym pełnoletni 

opiekun) złożone z członków organizacji harcerskich. Patrole zuchowe nie mają 

ograniczonej liczby członków, ale w przypadku dużej liczby członków gromady 

Organizator Rajdu w konsultacji ze sztabem trasy i patrolowym rozdziela 

gromadę na kilka patroli. Patrole NS mogą liczyć od 5 do 10 osób (8+2 

pełnoletnich opiekunów). 

Patrole powinny zgłaszać się na trasy zgodnie z wiekiem uczestników: 

6-10 lat  – pion zuchowy; 11 - 13 lat  – pion harcerski; 13 - 16 lat  – 

pion starszoharcerski; 16 - 21 lat – pion wędrowniczy. 

Wątpliwości w kwestii zapisu uczestników względem wieku (np. w przypadku 

patroli mieszanych - część uczestników byłaby młodsza od zakładanego wieku 

na danej trasie), należy zgłaszać pod numerem telefonu +48 602 439 924 

(Komendant Rajdu).  Zgłoszone wątpliwości będą rozpatrywane w 

porozumieniu ze sztabem danej trasy.  

Komenda Rajdu zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania patrolu w 

przypadku, gdy wiek uczestników nie będzie pokrywał się z pionem trasy, a 

zgłoszenie nie zostanie wcześniej skonsultowane.   
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12. WPISOWE:  

Warunkiem zakwalifikowania patrolu na Rajd jest opłacenie dodatkowej składki 

członkowskiej zadaniowej ZHP (dalej zwanej "wpisowym") w następującej 

kwocie: 

- dla patroli z Chorągwi Dolnośląskiej do 1 września (do końca zgłoszeń) - 80 

zł za osobę, 

- dla patroli spoza Chorągwi Dolnośląskiej do 1 września (do końca zgłoszeń) - 

100 zł za osobę, 

Patrolowy (opiekun) wnosi wpisowe tak samo jak uczestnik Rajdu. 

Wpisowe należy wpłacać na konto bankowe: 

66 1750 0012 0000 0000 4097 7438 

Chorągiew Dolnośląska ZHP 

ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław 

Z dopiskiem (tytułem przelewu):  

"Rajd Granica 2019, wpłata od (nazwa patrolu, hufiec)". 

 

Nie zgłoszenie się uczestników lub całego patrolu na starcie Rajdu powoduje 

utratę wpisowego. Wycofanie się patrolu bez konsekwencji finansowych (utraty 

wpisowego) może nastąpić do 14 dni przed Rajdem (tj. do dnia 29 sierpnia 

2019 roku). 

13. WYPOSAŻENIE: 

Każdy patrol musi posiadać obowiązkowo: kompletną apteczkę; aktualną mapę 

terenu, po którym będą odbywać się wędrówki; busolę; latarki; przybory do 

pisania; zapałki; prowiant na czas trwania Rajdu; aplikację "Ratunek" na 

przynajmniej jednym telefonie; powerbank. Ponadto patrolowy powinien 

zabrać ze sobą następujące dokumenty:  
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 wypełnioną i podpisaną przez właściwe osoby Deklarację w sprawie 

bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci na rajdzie oraz Zgodę Komendanta 

Hufca; 

 wypełnione i podpisane przez właściwe osoby Zezwolenia opiekunów 

prawnych (rodziców) niepełnoletnich uczestników rajdu na uczestnictwo 

w rajdzie (wzór znajduje się na stronie Rajdu); 

 kopię polisy ubezpieczeniowej NNW członków patrolu. 

Każdy, kto bierze udział w Rajdzie musi obowiązkowo posiadać ze sobą: 

kompletne, regulaminowe umundurowanie; dowód tożsamości (legitymację 

szkolną); ubiór turystyczny (w tym między innymi - kurtkę przeciwdeszczową,  

ciepły sweter/bluzę polarową); czapkę, rękawiczki, odpowiednie obuwie 

turystyczne, przeznaczone do wędrówek górskich (za kostkę); obuwie lekkie; 

śpiwór; karimatę; niezbędnik; kubek. Osoby chcące wziąć udział w nocnym 

turnieju koszykówki powinny zabrać strój sportowy i obuwie halowe. 

W przypadku tras, które przekraczają granicę RP konieczne jest posiadanie 

paszportu lub dowodu osobistego/tymczasowego. 

Mile widziane instrumenty muzyczne oraz aparaty fotograficzne. 

Dodatkowo: każdy zuch musi mieć ze sobą kamizelkę odblaskową oraz strój 

pasujący do bajki "Asterix i Obelix". 

Brak odpowiedniego wyposażenia, wskazanego powyżej, może być podstawą 

do dyskwalifikacji patrolu już na punkcie startowym - dotyczy wszystkich tras.  

 

14. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW: 

 noclegi w warunkach polowych 

 posiłek w sobotę na terenie szkoły w Szklarskiej Porębie, pozostałe posiłki 

uczestnicy organizują sobie we własnym zakresie 

 wrzątek do posiłków 
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 koszulkę rajdową 

 pamiątkową plakietkę 

 potwierdzenie zdobytych punktów do GOT 

 

15.  ZADANIE PRZEDRAJDOWE: 

Zdobywanie sprawności jest formą samokształcenia. Służy budzeniu, rozwijaniu 

i pogłębianiu zainteresowań, umożliwia przyswojenie przydatnych w życiu 

umiejętności, uczy zaradności i rzetelności w działaniu. Sprawdźcie się! 

Przygotujcie swój patrol do Rajdu Granica. Waszym zadaniem będzie zdobycie 

(jednej) wybranej przez Was sprawności. Co należy zrobić?  

1. Wybierzcie każdy indywidualnie (zuchom proponujemy sprawności 

zespołowe) z poniższej listy, jaką sprawność chcecie zdobyć: 

– zuchy: sportowe, kulturoznawcze, przyrodnicze(sprawności 

zespołowe), 

– harcerze: przyrodnicze, krajoznawcze, terenoznawcze, 

kwatermistrzowskie(sprawności jedno- i dwugwiazdkowe), 

-harcerze starsi: przyrodnicze, krajoznawcze, terenoznawcze, 

kwatermistrzowskie(sprawności dwu- i trzygwiazdkowe), 

– wędrownicy: przyrodnicze, krajoznawcze, terenoznawcze, 

kwatermistrzowskie (sprawności mistrzowskie), 

– Nieprzetarty Szlak: sprawność do wyboru, zgodna z regulaminem. 

* - jeśli macie już sprawności z podanej listy, rozpiszcie inną, która Wam 

odpowiada. 

2. Rozpiszcie z drużynowym/patrolowym kartę sprawności (zuchy i 

Nieprzetarty Szlak według zwyczaju).  

3. Wykonajcie wszystkie zadania. 

4. Zadbajcie o to, by Wasz drużynowy/patrolowy oficjalnie przyznał Wam tę 

sprawność (np. rozkazem). 

5. Zadaniem patrolowego będzie wypełnienie oświadczenia (wzór 

znajdziecie na stronie Rajdu) o zrealizowaniu sprawności przez członków 

patrolu oraz udokumentowanie zdobycia przez Was sprawności np. w 

postaci filmu (max 3 minuty) lub zdjęć (max 10 szt.), które mogą być 

później upublicznione. Podpisany materiał dokumentacyjny oraz 

oświadczenie patrolowego  należy zabrać ze sobą na Rajd.  

Zadanie zostanie zaliczone pod warunkiem, że co najmniej połowa patrolu 

zdobędzie sprawność. Realizacja zadań nie działa wstecz, liczy się od 

opublikowania regulaminu Rajdu. Oczywiście im więcej osób, tym bardziej to 



Regulamin Rajdu Granica 2019 
ZHP Chorągiew Dolnośląska 

9 

 
 

docenimy w punktacji. W razie problemów prosimy o kontakt z programowcem 

Rajdu Granica. 

Dodatkowo: każdy zuch przygotowuje i zabiera ze sobą strój pasujący do bajki 

"Asterix i Obelix" oraz nadaje sobie imię postaci w jaką się wciela. 

  

16.  WSPÓŁZAWODNICTWO: 

 Podczas Rajdu na trasach odbywa się współzawodnictwo pomiędzy 

patrolami. Punktację prowadzą Komendanci tras. 

 W patrolach harcerskich i starszoharcerskich zadania wykonują jedynie 

uczestnicy (opiekun/patrolowy nie wykonuje zadań). 

 Zwycięskie patrole otrzymają nagrody. 

 Każda drużyna będzie oceniana według poniższych kryteriów: 

LP. ZADANIE SPOSÓB OCENY 
MAX. ILOŚĆ 

PUNKTÓW 

1. Wyposażenie całego patrolu i ekwipunek 

uczestników: 

 wyposażenie patrolu zgodnie z regulaminem 

tj. apteczka, mapa terenu, busola, aplikacja 

Ratunek, powerbank. 

 dokumentacja – Deklaracja w sprawie 

bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci na 

rajdzie, dowód wpłaty, Zezwolenia 

opiekunów prawnych (rodziców) 

niepełnoletnich uczestników rajdu na 

uczestnictwo w rajdzie, kopię polisy 

ubezpieczeniowej członków patrolu. 

 kompletne, regulaminowe umundurowanie; 

dowód tożsamości (legitymację szkolą); 

ubiór turystyczny (w tym między innymi - 

kurtkę przeciwdeszczową, ciepły 

sweter/bluzę polarową); czapkę, rękawiczki, 

odpowiednie obuwie turystyczne, 

przeznaczone się do wędrówek górskich; 

obuwie lekkie; śpiwór; karimatę; niezbędnik; 

kubek; elementy odblaskowe; latarkę; 

prowiant – odpowiednia ilość wody oraz 

Ocenia Komendant trasy, 

bądź osoby przez niego  

wyznaczone przez cały czas 

trwania Rajdu 

10 
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pożywienia na czas rajdu. 

 Zuchy: kamizelka odblaskowa i strój 

pasujący do bajki „Asterix i Obelix”. 

2. Postawa harcerska: 

 przestrzeganie Prawa Harcerskiego 

i regulaminu Rajdu, 

 nienaganne zachowanie na trasie 

i w miejscach noclegowych, 

 punktualność na starcie rajdu oraz w każdym 

dniu wyjścia w góry, 

 zaangażowanie patrolu w wykonywanie 

zdań, 

 współzawodnictwo zgodne z zasadami fair 

play, 

 dyscyplina podczas marszu, 

 zespołowe wykonywanie zadań, 

 wzajemna pomoc w czasie wędrówki. 

Ocenia komenda trasy 

 
5 

3. Ocena patrolowego: 

 przestrzeganie Prawa Harcerskiego 

i regulaminu Rajdu, 

 budowanie i podtrzymywanie pozytywnych 

relacji między członkami patrolu, 

 postawa liderska, 

 umiejętność reagowania na występujące 

problemy podczas Rajdu, 

 komunikacja ze sztabem Rajdu i trasy. 

Ocenia Komendant trasy, 

bądź osoby przez niego  

wyznaczone przez cały czas 

trwania Rajdu 

5 

4. Znajomość mapy oraz trasy wędrówki: 

 znajomość trasy na każdy dzień wędrówki, 

 umiejętność korzystania z mapy oraz 

oznaczeń szlaków górskich. 

Ocenia Komendant trasy, 

bądź osoby przez niego  

wyznaczone przez cały czas 

trwania Rajdu 

5 

5. Zadania na trasie: 

 Każdy Komendant trasy opracowuje dowolną 

liczbę zadań, gier, punktów na swojej trasie. 

Przedsięwzięcia muszą nawiązywać do 

ogólnej koncepcji programowej Rajdu. Do 

tego zalicza się również realizacja przez 

 

Ocenia komenda trasy 

 

 

 

60 
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patrol sprawności fabularnej związanej z 

trasą, którą zaproponuje Komenda danej 

trasy.  

 

Ocenę wszystkich zadań należy w sposób 

jasny i czytelny przedstawić dla partoli.  

6. 
Test Komendanta 

Zadania przygotowuje Komenda Rajdu. Dotyczą 

one m.in. wiedzy: 

 ogólnoharcerskiej, 

 o Karkonoszach, 

 o Straży Granicznej i GOPR-ze. 

Ocenia komenda trasy 5 

7. 
Zadanie przedrajdowe : 

 Zdobycie sprawności przez członków patrolu. 

Zadaniem patrolowego będzie wypełnienie 

oświadczenia (wzór znajdziecie na stronie 

Rajdu) o zrealizowaniu sprawności przez 

członków patrolu oraz udokumentowanie 

zdobycia przez Was sprawności np. w postaci 

filmu (max 3 minuty) lub zdjęć (max 10 szt.), 

które mogą być później upublicznione. 

Podpisany materiał dokumentacyjny oraz 

oświadczenie patrolowego  należy zabrać ze 

sobą na Rajd.  

 Zadanie zostanie zaliczone pod warunkiem, 

że co najmniej połowa patrolu zdobędzie 

sprawność. 

 

Ocenia Komenda Rajdu  
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17. FINAŁ RAJDU: 

Do rozgrywki finałowej awansują zwycięzcy tras. Finał odbędzie się z podziałem 

na kategorie wiekowe: zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy. W każdej 

kategorii będą rywalizowały 3 (trzy) patrole. Jeżeli w danej kategorii będzie 

mniej niż trzech zwycięzców tras organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

włączenia do rozgrywki drużyn z kolejnych miejsc na swoich trasach, z 

największą liczbą punktów. 
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Poniższy plan Finału może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków 

pogodowych. 

 

Sobota: 

14:00-16:00 - obiad, apele tras 

16:00-19:30 - miasteczko programowe 

18:00-19:30 - rozgrywka finałowa 

19:00-23:00 - koncerty 

17:00-21:00 - Konferencja Instruktorska 

23:30-3:00 - turniej Nocnej Koszykówki, Nocne Kino pod Gwiazdami 

 

Niedziela: 

8:00-8:45 - Msza Święta 

10:00-11:30 - apel podsumowujący 

 

 

18. TRASY RAJDU: 

TRASA I Rodzaj trasy:  wędrownicza 

Organizator: Hufiec Świdnica 

Komendant trasy: phm. Aleksandra Skrobek 

Kontakt: 
691 235 859 

e-mail: aleksandra.skrobek@zhp.net.pl 

Limit miejsc na trasie: 60 osób 

Przebieg trasy: 

Czwartek - 12 września: 

Szklarska Poręba Górna Skwer Radiowej Trójki, szlakiem zielonym – Szklarska 
Poręba, Szklarka, szlakiem czarnym – Szklarska Poręba, Szklarka, szlakiem 
niebieskim – Schronisko Pod Łabskim Szczytem, szlakiem żółtym – Śnieżne Kotły, 
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szlakiem czerwonym - Česká budka, szlakiem czerwonym – Graniczna Łąka, 
szlakiem czerwonym – Schronisko Hala Szrenicka (nocleg) 
Długość trasy: 16,1 km 
Suma przewyższeń: 1059 m 
Czas przejścia: 5:51 h 

Piątek - 13 września: 

Schronisko Hala Szrenicka, szlakiem czerwonym, - Trzy Świnki, szlakiem żółty – 
Vosecka bouda, szlakiem żółtym – Pod Voseckou boudou, szlakiem żółtym – 
Krakonosova snidane, szlakiem żółtym – Zadni Plech, szlakiem żółtym – Rucicky, 
szlakiem niebieskim – Studenov, szlakiem niebieskim – Certova hora, szlakiem 
niebieskim – Pod Certovou horou, szlakiem zielonym – Harrachov, szlakiem 
niebieskim – Harrachov, Novy Svet, szlakiem czerwonym – Harrachow, vlak, 
szlakiem czerownym – Udoli Jizery, szlakiem czerwonym – Nad Jizarskymi prahy, 
szlakiem zielonym – Orle, rozejście szlaków, szlakiem zielonym – Schronisko Orle  
Długość trasy: 26 km 
Suma przewyższeń: 922 m 
Czas przejścia: 8:01 h 

Sobota - 14 września: 

Schronisko Orle (nocleg), ścieżką turystyczną – Rozdroże pod Cichą Równią, 
szlakiem niebieskim – Rozdroże pod Izerskimi Garbami, szlakiem niebieskim – 
Rozdroże pod Zwaliskiem, szlakiem niebieskim – Szklarska Poręba, skrzyżowanie, 
szlakiem niebieskim – Szklarska Poręba, szlakiem zielonym – Szklarska Poręba, ul. 
1 Maja (nocleg)  
Długość trasy: 15,2 km 
Suma przewyższeń: 121 m 
Czas przejścia: 3:44 h 

 

TRASA II Rodzaj trasy:  harcerska 

Organizator: Hufiec Lubin 

Komendant trasy: phm. Tomasz Natoński 

Kontakt: 
695 171 702 

tomasznato@gmail.com 

Limit miejsc na trasie: 90 osób lub 10 patroli 

Przebieg trasy: 
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Czwartek - 12 września: 

[start] Dolna stacja wyciągu na Kopę, przy budynku GOPR-> Kocioł Białego Jaru 
(Śląska Droga, czarny) -> Kopa (czarny) -> Przełęcz pod Śnieżką (czarny) -> 
Schronisko Dom Śląski (czarny, niebieski, czerwony) -> Śnieżka (niebieski) -> 
Schronisko Dom Śląski (niebieski) -> Przełęcz pod Śnieżką (czarny, niebieski, 
czerwony) -> Spalona Strażnica (czerwony, niebieski) -> Schronisko PTTK 
Strzecha Akademicka (niebieski) [meta]  
( https://mapa-turystyczna.pl/route/kij0 )  
Długość trasy: 10,6 km 
Suma przewyższeń: 835 m 
Czas przejścia: 4:01 h 

Piątek - 13 września: 

[start] Schronisko Strzecha Akademicka -> Schronisko Samotnia (niebieski) -> 
Polana Bronka Czecha (niebieski) -> Pielgrzymy (żółty) -> Słonecznik (żółty) -> 
Schronisko Odrodzenie (czerwony) [meta]  
( https://mapa-turystyczna.pl/route/wlit )  
Długość trasy: 8,5 km 
Suma przewyższeń: 407 m 
Czas przejścia: 2:48 h 

Sobota - 14 września: 

[start] Schronisko Odrodzenie -> Petrova Bouda (spalona) (czerwony) -> Czarna 
Przełęcz (czerwony) -> Przełęcz pod Śmielcem (czerwony) -> Śnieżne Kotły 
(czerwony) -> Schronisko Pod Łabskim Szczytem (żółty) -> Stara Droga (żółty) -> 
Szklarska Poręba (żółty) [meta]  
( https://mapa-turystyczna.pl/route/8c0 )  
Długość trasy: 14,8 km 
Suma przewyższeń: 438 m 
Czas przejścia: 4:23 h 

 

 

 

 

 

 

 

TRASA III Rodzaj trasy:  starszoharcerska 
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Organizator: Hufiec Karkonoski 

Komendant trasy: pwd. Aleksandra Szemberska 

Kontakt: 
668 536 969 

e-mail: aleksandra.szemberska@zhp.net.pl 

Limit miejsc na trasie: 80 osób 

Przebieg trasy: 

Czwartek - 12 września: 

START Piechowice PKP – żółty szlak, Trzmielak – niebieski szlak, Jelenia Góra, 
Sobieszów – czerwony szlak, Zamek Chojnik – zielony szlak, skrzyżowanie 
szklaków niebieski/zielony – niebieski i zielony szlak, Jagniątków Pod Dębem – 
zielony szlak, Schronisko Michałowice, ul. ul. Kolonijna 14, 58-573 Piechowice 
(Michałowice) 
Długość trasy: 15,2 km 
Suma przewyższeń: 363 m 
Czas przejścia: 5:20 h 

Piątek - 13 września: 

Schronisko Michałowice – niebieski szlak, Pod Wielkim Szyszakiem – czerwony 
szlak przez: Śnieżne Kotły, Szrenica, Hala Szrenicka, Kamieńczyk – czarny szlak, 
Schronisko Turystyczne Chatka Robaczka  
Długość trasy: 18,4 km 
Suma przewyższeń: 841 m 
Czas przejścia: 6:19 h 

Sobota - 14 września: 

Schronisko Turystyczne Chatka Robaczka – niebieski szlak, do skrzyżowania z 
dawną drogą dojazdową do kopalni Stanisław – kopalnia Stanisław – szlak 
czerwony, niebieski i zielony, Rozdroże pod Zwaliskiem – szlak czerwony, Wysoki 
Kamień – szlak czerwony, Szklarska Poręba 
Długość trasy: 12,1 km 
Suma przewyższeń: 400 m 
Czas przejścia: 3:48 h 
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TRASA IV Rodzaj trasy:  starszoharcerska 

Organizator: Hufiec Wrocław-Północ 

Komendant trasy: pwd. Julia Jeleń-Kryjom 

Kontakt: e-mail: julia.jelen@zhp.net.pl 

Limit miejsc na trasie: 90 osób 

Przebieg trasy: 

Czwartek - 12 września:  

Szklarska Poręba Górna (dworzec PKP)- Rozdroże pod Wysokim Kamieniem 
(czerwony szlak) - Schronisko Wysoki Kamień (szlak czerwony)- Rozdroże pod 
Zwaliskiem (przejście na zielony szlak) – Rozdroże pod Izerskimi Garbami (zielony 
szlak) - Rozdroże pod Cichą Równią (zielony szlak) – Schronisko Orle 
Długość trasy: 16,1 km 
Suma przewyższeń: 565 m 
Czas przejścia: 4:58 h 

Piątek - 13 września: 

Schronisko Orle – Rozdroże pod Działem Izerskim (zielony szlak) – Polana 
Jakuszycka (żółty szlak) – Schronisko na Hali Szrenickiej (zielony szlak)– 
Graniczna Łąka (czerwony szlak) – Trzy Świnki (czerwony szlak) – Szrenicka Skała 
(zielony szlak) – Szrenica (zielony szlak) – Graniczna Łąka (zielony szlak) – 
Schronisko na Hali Szrenickiej (czerwony szlak) 
Długość trasy: 15,8 km 
Suma przewyższeń: 670 m 
Czas przejścia: 5:03 h 

Sobota - 14 września: 

Schronisko na Hali Szrenickiej – Wodospad Kamieńczyka (czerwony szlak) – 
Rozdroże pod Kamieńczykiem (czerwony szlak) – Wysoki Most (zielony szlak) – 
Szklarska Poręba wyciąg (zielony szlak) – Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki 
Długość trasy: 5,3 km 
Suma przewyższeń: 16 m 
Czas przejścia: 1:20h 
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TRASA V Rodzaj trasy:  wędrownicza 

Organizator: Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej 

Komendant trasy: pwd. Damian Trela 

Kontakt: 
603 390 764 

e-mail: damian.trela@zhp.net.pl 

Limit miejsc na trasie: 100 osób 

Przebieg trasy: 

Czwartek - 12 września: 

Karpacz Bachus- szlakiem czerwonym do Karpacz Orlinek- szlakiem czerwonym 
do Schronisko PTTK Nad Łomniczką- szlakiem czerwonym na Śnieżke- szlakiem 
czerwonym i czarnym do Kopy- szlakiem czarnym i żółtym do Strzechy 
Akademickiej 
Długość trasy: 13,3 km 
Suma przewyższeń: 1404 m 
Czas przejścia: 5:08 h 

Piątek - 13 września: 

Strzecha Akademicka- szlakiem niebieski do Polana w Karkonoszach- szlakiem 
żółtym na Słonecznik- szlakiem czerwonym na Równie pod Śnieżką- szlakiem 
żółtym i czerwonym do U Luční Boudy- szlakiem niebieskim do Bouda u Bílého 
Labe- szlakiem żółtym do Chaty pod Przełeczą Karkonoską- szlakiem niebieskim 
do Davidovy boudy- szlakiem żółtym do Petrova bouda- szlakiem czerwonym do 
Pod Wielkim Szyszakiem- szlakiem niebieskim i czerwonym do Pod 
Borówczanymi Skałami-szlakiem czerwonym do Schronisko Pod Łabskim 
Szczytem- szlakiem zółtym, następnie zielonym, następnie niebieskim do 
Schroniska Młodzieżowego „Wojtek”, Szklarska Poręba ul. Piastowska 1  
Długość trasy: 40 km 
Suma przewyższeń: 3624 m 
Czas przejścia: 12:10 h 
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Sobota - 14 września: 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek"- szlakiem niebieskim, następnie 
szlakiem czarnym do Przy Zbójeckich Skałach- szlakiem żółtym do Zakręt Śmierci- 
szlakiem czarnym, następnie szlakiem czerwonym do Szkoła Podstawowa nr 1  

 

 

TRASA VI Rodzaj trasy:  starszoharcerska 

Organizator: Hufiec Wrocław Wschód 

Komendant trasy: pwd. Daria Osipczuk 

Kontakt: 
693 646 436 

e-mail: daria.osipczuk@zhp.net.pl 

Limit miejsc na trasie: 80 osób lub 10 patroli 

Przebieg trasy: 

Czwartek - 12 września: 

[start] Karpacz,Orlinek, godzina 7.00 – 9.00 

Karpacz, Orlinek -> Schronisko PTTK Nad Łomniczką (czerwony) -> Schronisko 
Dom Śląski (czerwony) -> Śnieżka (czerwony) -> Schronisko Dom Śląski 
(czerwony) -> Spalona Strażnica (czerwony) -> Słonecznik (czerwony) -> 
Schronisko PTTK Odrodzenie (czerwony) [nocleg] 
 
Długość trasy: 15,7 km 
Suma przewyższeń: 1224 m 
Czas przejścia: 5:38 h 
 
Piątek - 13 września: 

[start] Schronisko Odrodzenie -> Petrowa Bouda (czerwony) -> Czarna Przełęcz 
(czerwony) -> Śnieżne Kotły (czerwony) -> Labská bouda (żółty) -> U čtyř 
pánů(niebieski) -> Krakonošova snídaně(niebieski) -> Vosecká bouda(żółty) -> 
Trzy Świnki(żółty) -> Schronisko Hala Szrenicka (czerwony) [meta] 
Długość trasy: 17,5 km 
Suma przewyższeń: 823 m 
Czas przejścia: 5:40 h 
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Sobota - 14 września: 

[start] Schronisko Hala Szrenicka -> Szrenicka Skała (zielony) -> Trzy Świnki 
(zielony) -> Mokra Przełęcz (zielony) -> Mokre rozdroże (zielony) -> Schronisko 
Pod Łabskim Szczytem (żółty) -> Stara Droga (żółty) -> Wysoki Most (zielony) -> 
Szklarska Poręba (czarny) [meta] 
Długość trasy: 11 km 
Suma przewyższeń: 146 m 
Czas przejścia: 3:03 h 

TRASA VII Rodzaj trasy:  zuchowa 

Organizator: Hufiec Kamienna Góra 

Komendant trasy: hm. Agnieszka Czajkowska-Wróbel 

Kontakt: 
694 211 166 

e-mail: kamiennagora@zhp.pl 

Limit miejsc na trasie: 110 

Przebieg trasy: 

Czwartek - 12 września: 

Miejsce i godzina startu: godzina 10.00,Rynek w Lubawce, meldowanie patroli w 

Szkole Podstawowej przy ul. Bocznej 13 w godzinach 9.00-10.00 

Trasa: Rynek w Lubawce –zielonym do Rezerwatu Krucze Skały – zielonym do 

Rozdroża trzech Buków –niebieskim rowerowym do Leszczówki – żółtym na 

Jaworową –zielonym na Wysoką Polanę i Czerwone Skały –czerwonym 

rowerowym do ścieżki przez Polanę młodości –ścieżką do Lubawki 

Nocleg (miejsce i forma): Była Szkoła Podstawowa ul. Boczna 13, własne karimaty i 

śpiwory 

 
Piątek - 13 września: 

Trasa: Czechy - Skalne Miasto i ZOO Safari 
Nocleg: Była Szkoła Podstawowa ul. Boczna 13, własne karimaty i śpiwory 

Sobota - 14 września: 

Trasa: Ze Szkoły w Szklarskiej – zielonym do Schroniska Kochanówka – niebieskim 
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do czarnego – czarnym do Żelaznego Tygla Walońskiego 

Nocleg: Szkoła w Szklarskiej Porębie, własne karimaty i śpiwory 

 

TRASA IX Rodzaj trasy:  NS 

Organizator: Referat Nieprzetartego Szlaku 

Komendant trasy: phm. Aldona Karlak 

Kontakt: 
607 244 760 

e-mail: aldona.karlak@zhp.net.pl 

Limit miejsc na trasie: 120 

Przebieg trasy: 

Czwartek - 12 września: 
 
10.00-Przyjazd i zakwaterowanie drużyn – Ośrodek Wczasowy „Siła” ul. 

Mickiewicza 19, Szklarska Poręba 

12.00-Zwiad po mieście: „W górach jest wszystko co kocham”  

Warsztaty muzyczne/ plastyczne: „Już 60 lat każdego dnia......"  

17.00-18.00 Obiadokolacja 

18.00-19.00-Praca w drużynach: przygotowanie do kominka  

Apel powitalny  

Kominek: prezentacja zadań przedrajdowych 

  

Piątek - 13 września: 
 
Śniadanie 
09.00-Centrum miasta (okolice dworca PKS), ulica Franciszkańska - kościół p.w. 

Bożego Ciała- niebieski szlak - Sowie Skały - Muzeum-Dom W.Hofmana - punkt 

widokowy Złoty Widok- szlak niebieski - Chybotek, wodospad Szklarki- szlak 

zielony do Szklarskiej Poręby 

17.00-18.00-Obiadokolacja, Choreoterapia 

 

Sobota - 14 września: 

 

09.00-Wjazd wyciągiem na Szrenicę, Przejście- Trzy Świnki, Mokra Przełęcz, 
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Twarożnik – Łabski Szczyt – Śnieżne Kotły. Z powrotem Ceska budka, Źródła Łaby, 

zejście do Szklarskiej Poręby  

turniej sportowy, choreoterapia 

19.00-23.-00 Koncerty 

Niedziela – 15 września: 

 

08.00- 08.45 Msza Święta 

10.00-11.30- apel podsumowujący  

 

TRASA X Rodzaj trasy:  NS 

Organizator: Referat Nieprzetartego Szlaku 

Komendant trasy: phm. Katarzyna Ługowska 

Kontakt: 
782 909 280 

 
e-mail: katarzyna.lugowska@zhp.net.pl 

Limit miejsc na trasie: 60 osób 

Przebieg trasy: 

Czwartek - 12 września: 

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników w DW "Sudety" do godz.10.00 

10.00-10.30- przejazd pociągiem do Piechowic (Huta Szkła Julia- warsztaty)- dalej 

trasa piesza-Wodospad Szklarki – Szklarska Poręba.  

Apel powitalny trasy oraz obrzędowe ognisko harcerskie (integracja trasy, 

utrwalanie obrzędowości harcerskiej)  

 
Piątek - 13 września: 

DW "Sudety" - czerwonym do schroniska "'Wysoki Kamień", zejście przez Czarną 

Górę żółtym szlakiem do Zakrętu Śmierci, potem do sztolni Kopalni Pirytu, 

czarnym szlakiem i kończymy na dworcu PKP Szklarka Poręba Dolna  

Zajęcia muzyczne i plastyczne - taniec, rzeźba, śpiew. 

Sobota - 14 września: 

Gra terenowa ”Magia Ducha Gór” w Szklarskiej Porębie 
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19.00-23.00- Koncerty   

 Niedziela – 15 września: 

08.00- 08.45 Msza Święta 

10.00-11.30- apel podsumowujący l końcowy trasy.  

 

TRASA XI Rodzaj trasy:  NS 

Organizator: Referat Nieprzetartego Szlaku 

Komendant trasy: phm. Gabriela Trela-Kilian 

Kontakt: 
609 083 729 

 
e-mail: gabriela.trela-kilian@zhp.net.pl 

Limit miejsc na trasie: 100 osób 

Przebieg trasy: 

Czwartek - 12 września: 

Przyjazd i zakwaterowanie do godz. 10.00 Ośrodek Wczasowy „Świteź” 
12.00 Zwiad po mieście  
Apel powitalny trasy, kominek, obrzędowe ognisko 

Piątek - 13 września: 

09.00-Dojazd autokarem do Spidlerowego Młynu w Czechach.  
Przejście przez Przełęcz Karkonoską do Szklarskiej Poręby.  
Obiadokolacja 
Zabawy i gry integracyjne 

Sobota - 14 września: 

09.00-Wjazd na Szrenicę wyciągiem  

Trasa do Jakuszyc  

Powrót autokarem do Szklarskiej Poręby. 

Miasteczko programowe do 19.30 

19.00-23.00- Koncerty 

Obiadokolacja, warsztaty muzyczne 

Niedziela – 15 września: 
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08.00- 08.45 Msza Święta 

10.00-11.30- apel podsumowujący 

 

TRASA XII Rodzaj trasy:  NS 

Organizator: Referat Nieprzetartego Szlaku 

Komendant trasy: Anna Mazurek 

Kontakt: 
602 798 450 

 
e-mail: anna.mazurek@zhp.net.pl 

Limit miejsc na trasie: 50 osób 

Przebieg trasy: 

Czwartek - 12 września: 

Przyjazd i zakwaterowanie drużyn w DW "Bożena" w Szklarskiej Porębie  
Zwiad „Szklarska Poręba dla ciekawskich”  
Warsztaty udzielania pierwszej pomocy  
Praca w drużynach – przygotowanie do ogniska / kominka  
Apel powitalny trasy oraz obrzędowe ognisko /kominek harcerski (integracja 
drużyn) 

 
Piątek - 13 września: 

Wędrówka piesza: Szklarska Poręba – Rozdroże pod Kamieńczykiem – Schronisko 
"Hala Szrenicka" – Schronisko "Szrenica" -Trzy Świnki – Mokra Przełęcz – 
Schronisko "Pod Łabskim Szczytem" – zejście do Szklarskiej Poręby  
Warsztaty muzyczno - ruchowe 

Sobota - 14 września: 

Osada poszukiwaczy skarbów – gra terenowa „Poszukiwanie skarbu” 
19.00-23.00- Koncerty   

 Niedziela – 15 września: 

08.00- 08.45 Msza Święta 
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10.00-11.30- apel podsumowujący i końcowy trasy.  

 

19.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 wszyscy uczestnicy Rajdu mają obowiązek przestrzegania zasad 

wynikających ze Statutu ZHP, Prawa Harcerskiego oraz powszechnych 

norm prawnych, w szczególności: przepisów o ochronie przyrody, 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów o ruchu drogowym, 

przepisów obowiązujących w strefie nadgranicznej; a także niniejszego 

regulaminu; 

 Komenda Rajdu zastrzega sobie prawo do przesunięcia patrolu na inną 

trasę, o czym patrol zostanie powiadomiony; 

 Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne; 

 dyskwalifikacja patrolu może nastąpić w przypadku postępowania 

niezgodnego z regulaminem Rajdu; 

 dyskwalifikacja uczestnika/patrolu (np. w przypadku nieharcerskiej 

postawy lub za brak odpowiedniego wyposażenia) powoduje utratę 

wpisowego; 

 odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie Rajdu ponoszą 

patrole, patrolowi oraz właściwy komendant hufca; 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do użycia wizerunku uczestnika 

Rajdu w materiałach promocyjnych i informacyjnych Rajdu Granica oraz 

ZHP Chorągwi Dolnośląskiej; 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz 

ostatecznej interpretacji regulaminu; 

 regulamin ustanowiony jest przez Komendanta Rajdu,; 

 odwołania od decyzji Komendanta Rajdu lub zastrzeżenia do niniejszego 

regulaminu należy kierować do Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej 

ZHP. 

 Dane osobowe przekazane organizatorowi tj. Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

są wykorzystywane dla potrzeb niezbędnych do realizacji celu zgłoszenia 
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(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


