
Instrukcja stworzenia Rajdu Św. Jerzego

1. Opracowanie celi i założeń rajdu:
Od tego powinna się zacząć jakakolwiek praca nad rajdem, trzeba wyznaczyć
cele gry. W skrócie co ma dać ta gra harcerkom i harcerzom (np. Wytworzenie
poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro w myśl prawa harcerskiego, a
w szczególności 9 punktu.).

2. Pomysł:
Pomysł na cały rajd powinien wynikać z celi tego rajdu, gdy pomysł będzie
naprawde dobry wszyscy beda chcieli brać w tym udział (np. Bardzo
rozbudowana fabuła, rajd w formie biwaku, hardkorowa rywalizacja).

3. Zebranie zespołu i podział zadań:
Organizacja rajdu nie jest łatwym zadaniem dlatego trzeba zebrać ludzi
kompetentnych by przygotowali rajd, gdy już mamy taki zespół nie pozostaje
nic innego jak podzielić między ten zespół zadania. Powinna być jedna osoba
która nad wszystkim czuwa ale takie rzeczy jak nagrody, jedzenie itp. powinny
wykonywać osoby nie zajmujące się główną częścią rajdu.

4. Przygotowanie obiadu:
Ciężka gra wymaga doładowania baterii w postaci obiadu najlepiej żeby były
to w miare proste ale smaczne dania,nikt nie ma czasu zachwycać się
wykwintnymi potrawami (chyba, że tematyka rajdu na to wskazuje).
Tutaj trzeba załatwić 3 rzeczy:
- Jedzenie
- Miejsce
- Jedzenie dla punktowych

5. Przygotowanie mszy:
Tu standardowo jak każdą mszę św. ale trzeba załatwić miejsce które będzie
blisko zakończenia gry, może to być msza sobotnia jeżeli rajd jest
przewidziany tylko na jeden dzień.

6. Nagrody:
Dobrze aby nagrody były atrakcyjne i dostosowane do wieku (zuchy nie będą
się cieszyć z planszówki dla młodzieży)

7. Przeprowadzenie gry:
- Wprowadzenie do gry- tutaj zastępy powinny otrzymać wszystkie potrzebne
informacje i zasady gry, najlepiej najważniejsze rzeczy napisać sobie na małej
kartce by żadnej zasady nie ominąć
- Przebieg gry- Podczas gry cały czas powinna być jedna osoba pod
telefonem która nie jest punktowym, by w razie pytań lub w razie wypadku od
razu mogła zareagować.



- Zakończenie- Najczęściej jest to apel, musi być on dobrze poprowadzony
żeby dodatkowo pokazać poziom organizacji. Na tym apelu są wyłonieni
zwycięzcy i zostają im wręczone nagrody.

8. Kilka rad:
- Nie bierz wszystkiego na siebie bo to źle się kończy, podziel obowiązki i
trzymaj się tego podziału.
- Przygotowywać wszystko zacznij odpowiednio wcześniej, a nie na ostatnią
noc przed grą.
- W jasny i klarowny sposób przedstaw zasady gry, zaoszczędzisz w ten
sposób sobie niepotrzebnych pytań od strony uczestników.


