JuŜ po raz XL mamy zaszczyt zaprosić
Was na grę, której głównym celem jest
przybliŜenie historii niezwykłych ludzi –
Cichociemnych.
Na beskidzkich szlakach będziecie mieli
moŜliwość wykazania się swoimi
umiejętnościami, wiedzą, sprytem oraz
sprawnością fizyczną. Nie zabraknie chwil
twórczych, oderwania od rzeczywistości
i pokazania na co Was stać.
Jeśli nie straszna Wam przygoda,
zapraszamy na Grę, która odbywa się co
roku i zaczyna się o zmroku!

Termin: 25-27 września 2009 r.
Miejsce: Ustroń
Organizator: Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej
Sztab: Komendant: pwd. Janusz Ligocki
Z-ca komendanta: pwd. Maciej Tomaszczyk
Oboźna: phm. Samanta Nawrocka
Kwatermistrzyni ds. finansowych: phm. Marzena Przybyła
Kwatermistrz ds. technicznych: pwd. Wojciech Ligocki
Uczestnicy: 3-4 osobowe patrole wędrownicze (uczestnicy w wieku 16-25 lat, w tym
opiekun). A takŜe chętni harcerze starsi, którym nie straszne są przygody.
Celem imprezy jest promocja walorów
turystycznych i krajoznawczych Śląska
Cieszyńskiego,
integracja
środowisk
wędrowniczych z całej Polski, a takŜe
przybliŜenie
uczestnikom
historii
Cichociemnych - Spadochroniarzy Armii
Krajowej.
WyposaŜenie patrolu: Mapa Beskidu Śląskiego, przyrządy kartograficzne, busola,
apteczka, telefon komórkowy z moŜliwością dzwonienia [!], prowiant, namiot.
WyposaŜenie uczestnika: standardowy ekwipunek biwakowy (śpiwór, karimata,
menaŜka), suchy prowiant, wygodne ubranie na wędrówkę o kaŜdej porze dnia i nocy,
latarka, buty na przebranie, mundur harcerski, dowód toŜsamości (legitymacja szkolna w
przypadku osób niepełnoletnich, dowód osobisty).

Czego moŜecie się spodziewać na XL OGN „Cichociemni”?

25 września 2009
21:00 – zamkniecie listy uczestników gry –
ostateczna godzina przybycia patroli,
uregulowanie
wszelkich
formalności,
zapoznanie się z uczestnikami, odnalezienie
tych, których na grze spotkaliście w latach
ubiegłych.
Miejsce: Pole namiotowe „Dobka”, ul.
Furmańska, Ustroń Dobka
21:30 – ognisko powitalno zapoznawcze,
nieco historii, wspomnień i niespodzianek...

26 września
9:00 – manewry, podczas których nie
zabraknie
przyrządów kartograficznych,
logicznego myślenia oraz waszej sprawności
fizycznej i współpracy w zespole.
16:00 – kino plenerowe, spotkania przy
herbacie
22:00 – ta gra nocna jest co roku i zaczyna
się po zmroku...
27 września
8:00 – apel poŜegnalny i pamiątkowe zdjęcie

Organizatorzy zapewniają:
Niezapomniane wraŜenia, ciepły posiłek w sobotę, gorącą herbatę, miejsce do spania
(pole namiotowe), pamiątkowe dyplomy, plakietki oraz koszulki (dla chętnych, dodatkowo
płatna), nagrody rzeczowe dla najlepszych.
Dyskwalifikacja patrolu moŜe nastąpić w wyniku:
Niewłaściwego zachowania się patrolu na trasie, nie udzielenia pierwszej pomocy
potrzebującym, łączenia się patroli w grupy, złamania regulaminu gry.
Zadanie dla kaŜdego patrolu do wykonania przed grą:
Zadaniem kaŜdego patrolu jest przygotowanie maksymalnie 3-minutowego filmu –
wizytówki. MoŜe być humorystyczny, histeryczny, historyczny, powracający w
przeszłość, pokazujący Was i środowisko, z którego się wywodzicie a takŜe to czym
zajmujecie się na co dzień. Alternatywne formy mile widziane ;) Filmy zapisane w
formacie .avi, .wma, .mpg lub linki do filmów prześlijcie na adres mailowy
cichociemni@gmail.com do dnia 20 września 2009!
Formalności i kontakt:
Zgłoszenie patrolu następuje w momencie
wypełnienia oraz przesłania formularza
zgłoszeniowego znajdującego się na stronie
www.cichociemni.net – nie później niŜ 10
września.
Wpisowe w wysokości 25 zł + 15 zł koszulka
od uczestnika prosimy przelać na konto Hufca Ziemi Cieszyńskiej (BS Cieszyn 68 8113
0007 2001 0064 4754 0001), zaznaczając w tytule: Cichociemni. W przypadku
rezygnacji patrolu lub jego członka z uczestnictwa w grze, po wpłaceniu wpisowego albo
nie stawienia się patrolu na starcie, wpisowe nie ulega zwrotowi.
Pytania i wątpliwości prosimy kierować na maila cichociemni@gmail.com. MoŜna
równieŜ zadzwonić 880-811-863 (Janusz Ligocki).
Do zobaczenia na szlakach Beskidu Śląskiego, Czuwaj!
Organizatorzy XL Ogólnopolskiej Gry Nocnej „CICHOCIEMNI”
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

