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Dawno, dawno temu – a może wcale nie tak dawno? Żył sobie chłopak imieniem
Nikt Owens, miał on jednak nietypową umiejętność. Nikt jak nikt inny potrafił nie
rzucać się w oczy. Umiejętność tę nabył jeszcze we wczesnym dzieciństwie, kiedy to
jego opiekunowie powiedzieli, że świat to bardzo niebezpieczne miejsce, a inni
ludzie to okropne istoty, które nie zasługują na ich uwagę.
Tak, więc Nikt dorastał nieświadomy otaczających go cudów. Przez całe
dzieciństwo ukryty pod kloszem przez swoich opiekunów nie miał możliwości
poznawać innych dzieci, bawić się z nimi, za to powoli stawał się coraz bardziej
bezbarwną postacią. Kolorowe zostawały tylko jego sny i marzenia.
Nie lepiej było w jego latach młodzieńczych – Nikt nigdy nie poznał smaku
prawdziwej przyjaźni, złośliwych psikusów, czy pierwszego pocałunku. Smutne było
jego życie. Pewnego słonecznego dnia Nikt siedział na trawniku oparty o starą
wierzbę i smutno dumał nad sensem swojego istnienia. Po policzku pociekła mu jedna
łza, próbował ją szybko otrzeć rękawem, ale za łzą pociekły kolejne.
Wówczas okazało się, że jego umiejętność nagle odeszła. Podszedł do niego
dziwnie ubrany chłopak i zapytał co się stało i dlaczego jest taki smutny. Nikt
podniósł wzrok i zobaczył, że za chłopakiem stoją kolejni mu podobni i uśmiechają
się do niego serdecznie. Wzruszył tylko ramionami i odpowiedział podobnym
uśmiechem. Kolejne dni, a może nawet miesiące upływały mu na beztroskiej
zabawie, psikusach, a także pomocy innym. Chłopcy przyjęli go do swojej paczki
i Nikt (przez przyjaciół nazywany Nikiem) już nigdy nie czuł się samotny. Dziś Nikt,
chociaż ubrany równie dziwnie jak tamci chłopcy spędza radośnie czas na
wędrowaniu, śpiewaniu, płataniu psikusów – rozejrzyjcie się uważnie.
Może Nikt jest wśród Was?
A może gdzieś niedaleko znajduje się ten wcześniejszy Nikt i tylko czeka, aż
właśnie Wy podejdziecie i z uśmiechem wskażecie mu jak może się zmienić?
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1. Organizator
Organizatorem Rajdu jest ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Kielce-Miasto.
Komendant Rajdu

-

phm. Bartłomiej Tetłak

Członek Komendy

-

phm. Agnieszka Stochmal

Członek Komendy

pwd. Magdalena Gajaszek

Biuro Rajdu

-

dh. Aleksandra Mucha

1. Termin
Rajd odbędzie się tradycyjnie bez względu na jakąkolwiek pogodę (nawet jeśli będzie
przepiękna!) w dniach 26, 27, 28 maja 2017 r.
Zlot Rajdu odbędzie się 28 maja o godzinie 12.00 w centrum Kielc.
2. Transport
Uczestnicy mają zapewniony transport na miejsce rozpoczęcia trasy. Szczegóły
dotyczące miejsca i czasu wyjazdu zostaną udostępnione patrolowym zgłoszonych
patroli.
3. Uczestnicy
W rajdzie mogą brać udział zastępy, gromady zuchowe, drużyny harcerskie,
starszoharcerskie, wędrownicze, grupy szkolne oraz rodzice, zorganizowani
w patrole (nie dotyczy rodziców).
Każdy patrol musi bezwzględnie posiadać pełnoletniego, zaufanego, wzorowego,
tolerowanego przez komendę, mocnego w gębie, silnego i odpowiedzialnego
opiekuna.
4. Punktacja





Zrealizowanie zadań na punktach
Zachowanie lidera (patrolowego)
Atmosfera w zespole
Współpraca i zaangażowanie patrolu
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5. Zgłoszenia
Zgłoszenia na Rajd będą przyjmowane za pomocą internetowego formularza
udostępnionego razem z regulaminem na stronie kielcemiasto.zhp.pl do 14 maja
2017 r.
Link do formularza:
http://kielcemiasto.zhp.pl/zgloszenia-na-rajd-iskierka/

6. Wyposażenie
Każdy patrol idący na trasę Słoneczną, Pomarańczową, Sinopapuziatą, Ametystową
i Oberżynową winien zaopatrzyć się w poniższe artykuły















ciepły, jednoosobowy kaftan bezpieczeństwa (śpiwór)
kołczan prawilności (apteczka)
pierścień wskazujący właściwą drogę (kompas)
papirus (mapa Gór Świętokrzyskich)
pochodnie rozmiar XL (latarki)
prywatna tiara przydziału (nakrycie głowy)
odzież na pogodę, a przede wszystkim jej humorki (czyli wszystkie spodnie,
spodenki, kurtki, bluzy, bluzki, bluzeczki, gumioki, majteczki)
roboczy dress code (pełne umundurowanie)
uczestnicy tras zagospodarowanych – nastopniki wierzchnie zmienne o
podeszwie czystej jak łza (obuwie zmienne - trasy zagospodarowane)
cynowy kociołek rozmiar 0.5 i 0.75 (menażka i kubek)
narzędzia nabierające oraz widły w plecach (sztućce)
akcesoria zdzierające brud + zestaw „Mały, przystojny czyścioszek” (przybory
toaletowe)
płynne i stałe formy jadalne (coś do picia i przekąszenia)
duża dawka radości, uśmieszności, pozytywności i garść sucharów (humor)
7. Wpisowe

Wpisowe od każdego uczestnika rajdu wynosi:
Trasa I Słoneczna (zuchowa) – zagospodarowana - 30 zł
Trasa II Pomarańczowa (nieprzetarty szlak) – zagospodarowana - 20 zł
Trasa III Sinopapuziata (trasa harcerska) – zagospodarowana – 40 zł
Trasa IV Ametystowa (trasa starszoharcerska i wędrownicza) - biwakowa - 40 zł
Trasa V Oberżynowa (dla rodziców) – biwakowo kajakowa - 30 zł
Wpisowe należy dostarczyć do Biura Komendy Hufca Kielce - Miasto (Kielce,
ul. Pańska 1a, tel/fax 41-344-54-62, kielcemiasto@zhp.pl) w perspektywie czasowej
nie dalszej niż dzień 14 maja 2017 r.
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Uwaga1: opiekunowie patroli minimum 10-osobowych nie wpłacają wpisowego.
Uwaga2: w przypadku nie zgłoszenia się patrolu na Trasę Rajdu wpisowe nie będzie
zwracane, podobnie jak w wypadku dyscyplinarnego wykluczenia z Rajdu.
8. Ubezpieczenie
Patrole ubezpieczają się indywidualnie.
9. Program
Program poszczególnych tras pozostanie słodką tajemnicą aż do 26 maja.
10.

Informacje końcowe, ostateczne

W ramach wpisowego organizator zapewnia:







metodyczne, merytoryczne, organizacyjne oraz techniczne przeprowadzenie
Rajdu,
ciepły posiłek inny niż dotychczas 27 maja,
plakietki rajdowe,
dyplomy i nagrody,
zawarcie nowych przyjaźni,
wspaniałą i wyśmienitą zabawę.
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11.

W drogę, czyli... Opis Tras XXXVIII Rajdu „Iskierka”

I TRASA „SŁONECZNA” – Zuchowa
Organizator:Namiestnictwo Zuchowe
Rozpoczęcie: parking przy stadionie Korony, 27 maja o godz. 08:00
Dzień pierwszy: 27 maja (sobota):
Nibylandia – Zakazany Las (ok. 14 km)
Dzień drugi: 28 maja (niedziela):
Zakazany Las - Kielce
Zakończenie: Centrum Kielc godz. 12:00
II TRASA „POMARAŃCZOWA” - Nieprzetartego Szlaku
Organizator:Namiestnictwo Zuchowe
Rozpoczęcie: parking przy stadionie Korony, 27 maja o godz. 08:00
Dzień pierwszy: 27 maja (sobota):
Nibylandia – Zakazany Las (ok. 14 km)
Dzień drugi: 28 maja (niedziela):
Zakazany Las - Kielce
Zakończenie: Centrum Kielc godz. 12:00
Bonus dla trasy SŁONECZNEJ I POMARAŃCZOWEJ: Plecaki patroli zuchów i NS, te ze
śpiworami i kilogramami ciuchów wymieszanymi ze słodyczami, organizator przewozi
z miejsca startowego do miejsca noclegowego oraz dnia następnego z noclegu na miejsce
zlotu.

III TRASA „SINOPAPUZIATA” – Harcerska
Organizator:Namiestnictwo Harcerskie
Rozpoczęcie: Wyspa Brownsea, 26 maja godz. 09:00
Dzień pierwszy: 27 maja (piątek):
Wyspa Brownsea - Birmingham ok 17 km
Dzień drugi: 28 maja (sobota):
Birmingham - Woodcraft ok 23 km
Dzień trzeci: 29 maja (niedziela):
Woodcraft – Kielce
Zakończenie: Centrum Kielc godz. 12:00
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IV TRASA „Ametystowa” - Starszoharcerska i Wędrownicza
Organizator:Namiestnistwo Starszoharcerskie oraz Wędrownicze
Rozpoczęcie: Lwów, 26 maja godz. 09:00
Dzień pierwszy: 26 maja (piątek):
Lwów - Spała
Dzień drugi: 27 maja (sobota):
Spała - Zegrz
Dzień trzeci: 28 maja (niedziela):
Zegrz - Kielce
Zakończenie: Centrum Kielc godz. 12:00
V TRASA „OBERŻYNOWA” – Dla Rodziców
Rozpoczęcie: Stadion Korony przy ul. Ściegiennego, 27 maja godz. 08:00
Dzień pierwszy: 27 maja (sobota):
Mosty – Sobków - Mosty (ok 20 km)
Dzień drugi:28 maja (niedziela):
Przejazd Mosty- Kielce
Zakończenie: Centrum Kielc godz. 12:00
Tak wyglądają trasy XXXIX Harcerskiego Rajdu Zastępów „Iskierka”.
Do zobaczenia podczas pokonywania wielkich rzek, przekraczania górskich potoków,
przecierania [jeszcze!] nieprzetartych szlaków i przebywania nieprzebytego!

KOMENDA RAJDU
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