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1. Regulamin  obowiązuje  każdego  uczestnika  Startu  Harcerskiego  od  momentu  przyjazdu  
do  miejsca zakwaterowania do oficjalnego zakończenia;

2. Uczestnictwo  drużyny  w  SH  jest  możliwe  wyłącznie  po  uiszczeniu  wszystkich  składek
harcerskich włącznie z sierpniem, zaktualizowaniu ewidencji oraz przedstawieniu kompletnej
dokumentacji podpisanej przez Komendanta Hufca do 25.09.

3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23:00 do godz. 07:00 (chyba, że Oboźny zdecyduje inaczej);
4. Nikt samodzielnie, bez zezwolenia Komendanta/Oboźnego nie może opuścić miejsca imprezy;
5. Uczestnik zobowiązany jest dbać o czystość i porządek na terenie imprezy;
6. Każda  Drużyna  bezwzględnie  zobowiązana  jest  do  uprzątnięcia  miejsca,  w  którym  była

zakwaterowana i zdania go Oboźnemu w dniu wyjazdu;
7. Każdego uczestnika obowiązuje przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego;
8. Uczestnik  zobowiązany  jest  wykonywać  polecenia  Komendanta/Oboźnego  oraz  swoich

przełożonych;
9. Każdy  uczestnik  musi  przestrzegać  obowiązującego  harmonogramu  Startu  Harcerskiego

 i uczestniczyć we wszystkich zajęciach;
10. W trakcie 3-dniowego Startu Harcerskiego drużyny biorą udział w grach i zabawach, które będą

odpowiednio punktowane, a  punktacja będzie możliwa do wglądu na forum;
11. SH jest połączony z Grą Terenowo - Historyczną na terenie Centrum Mysłowic organizowaną

przez Muzeum Miasta Mysłowice (sobota) oraz działaniami na rzecz naszego miasta (niedziela);
12. Drużynowi/Opiekunowie  są  zobowiązani  do  zgłoszenia  z  minimum  tygodniowym

wyprzedzeniem  dodatkowych  zajęć,  w  których  chcą  uczestniczyć  ich  drużyny,  a  które  nie
zostały wpisane w harmonogram Startu Harcerskiego;

13. Nad bezpieczeństwem uczestników Startu Harcerskiego czuwają ich drużynowi/opiekunowie;
14. Wszelkie zmiany opiekunów drużyn muszą być zgłoszone dwukrotnie: przy rejestracji drużyn na

Starcie Harcerskim oraz przy faktycznej zmianie opiekunów;
15. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest posiadać kompletny mundur oraz ubrania na zmianę

na trzy dni dostosowane do pogody;
16. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania prowiantu na 2 dni;
17. Nie wolno wnosić alkoholu i innych używek oraz ich spożywać;
18. Nie wolno spać poza miejscem do tego wyznaczonym;
19. Każdy uczestnik ma własną karimatę i śpiwór, w którym sam śpi;
20. Nie  wolno  używać  sprzętu  znajdującego  się  na  terenie  szkoły  –  szczególnie  sprzętu

nagłaśniającego, rzutników multimedialnych, zestawów komputerowych, itp;
21. Uczestnik bądź jego prawny opiekun finansowo odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody;
22. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zabrania ze sobą DOBREGO HUMORU;
23. Każdy uczestnik dopuszczający się złamania w/w regulaminu zostanie niezwłocznie wydalony;
24. Kwestie sporne podczas imprezy rozstrzyga Komenda Startu Harcerskiego;
25. Uczestnictwo  w  biwaku  danej  drużyny  oznacza  zaakceptowanie  przez  nią  niniejszego

regulaminu biwaku;
26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie;
27. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora Imprezy;


