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Objaśnienia 

Opracowanie celów i założeń rajdu 
Nie ma sensu organizować czegoś co niczemu nie służy, jest to zwykłe marnotrawienie czasu i 

energii, dlatego przed rozpoczęciem opracuj cele, które będziesz realizować. Powinny wynikać one 

bezpośrednio z potrzeb środowiska (jeżeli nie dostałeś ich od hufcowej/hufcowego skontaktuj się z 

nimi w tej sprawie). Ich forma powinna być przynajmniej dwustopniowa: pierwszą warstwą jest ogólne 

ich sformułowanie (np. integracja w środowisku pomiędzy hufcami), a drugą efekty po których możemy 

poznać, czy udało się je zrealizować (harcerz zna patrona bratniego hufca, harcerz potrafi wymienić 

drużyny, które należą do bratniego hufca, harcerz zna podstawowe kroki jednego z tańców 

towarzyskich itd). O ile sformułowanych celów ogólnych powinno być możliwie mało, to tych 

szczegółowych powinno być odpowiednio więcej. 

Zebranie zespołu i podział zadań 
 Da się zorganizować rajd samemu, wymaga to jednak rozpoczęcia całości dużo wcześniej, niż 

dzieje się to zazwyczaj (2-3 miesiące). Poszukaj osób które mogą Ci pomóc, najlepiej z całego 

środowiska, a nie tylko z twojego hufca. Kluczem powinny być 4 kolejne aspekty do przygotowania. 

Warto tutaj korzystać z doświadczenia osób, które robiły to już w przeszłości. Zapytaj hufcowego, kto 

w przeszłości już go organizował i skorzystaj z jego doświadczenia. 

Przygotowanie obiadu dla uczestników 
 Zazwyczaj gra trwa około 6-8 godzin. Aby uczestnicy mogli się rzeczywiście w nią zaangażować 

trzeba zapewnić im zaspokojenie podstawowych potrzeb. Podejście do tej kwestii może być wielorakie: 

• Zamówienie zewnętrznego cateringu, obiadów w jadłodajni 

• Zaangażowanie w przygotowanie posiłku rodziców harcerzy/członków KPH 

• Stworzenie warunków pod przygotowanie ich samodzielnie przez zastępy w ramach gry 

Trzeba pamiętać również o punktowych i nie zostawiać ich bez posiłku na cały dzień. 

Kontakt na zewnątrz 
 Część ta zależy od założeń przed samą grą i poziomu ambitności  jej twórcy. Może obejmować: 

• Pozyskiwanie funduszy 

• Zamieszczanie sprawozdania z rajdu na facebooku środowiska 

• Poinformowanie o imprezie lokalnych mediów 

• Ściągnięcie na imprezę ciekawych postaci/organizacji (grup rekonstrukcji historycznej itp.) 

• Itd. 

  



Przygotowanie Mszy Świętej 
 Rajd jest wydarzeniem skupiającym dużą ilość harcerzy w tym samym miejscu i czasie, można 

to wykorzystać to wychowania religijnego i rozpocząć/zakończyć go mszą świętą. W przypadku rajdu, 

który odbywa się w niedzielę jest to element obowiązkowy i w razie niedostępności kapelana należy 

uczestniczyć w normalnej mszy. 

Aspekty do przygotowania: 

1. Dobór godnego miejsca do sprawowania Eucharystii, które jest jednocześnie uzasadnione pod 

względem logistycznym – w przypadku kościoła/kaplicy potrzebna jest zgoda proboszcza 

miejsca. 

2. Kontakt z kapelanem harcerskim: 

a. Minimum miesiąc przed rajdem - będzie mógł wtedy potwierdzić, czy w tym terminie 

jest to wykonalne. 

b. Po załatwieniu miejsca i ustaleniu drużyny odpowiedzialnej za msze, w celu ustalenia 

szczegółów. 

3. Przygotowanie oprawy przez drużynę za to odpowiedzialną. 

4. Poinformowanie rodziców. 

Przygotowanie i przeprowadzenie gry 
 Zostało opisane w osobnym tekście. 

Zebranie wniosków 
 Zebranie wniosków jest jednocześnie pierwszym krokiem przygotowań do rajdu, który 

odbędzie się w następnym roku. Dzięki twoim wnioskom jest duża szansa na ciągłe podnoszenie jego 

poziomu. 

 Podsumowanie może być przeprowadzone w różnorakiej formie, od spotkania na pizzy do 

wypełnienia ankiety. Ważne, żeby było przeprowadzone stosunkowo szybko po przeprowadzeniu gry 

dopóki wszystkie wydarzenia są jeszcze świeże. Mogą być one zebrane zarówno od uczestników gry, 

punktowych, jak i współorganizatorów. Wnioski w krótkiej formie powinny zostać przesłane 

hufcowemu, który przekaże je w przyszłości następnej ekipie. 


