
Regulamin Zlotu Wędrowników Chorągwi Śląskiej 

 

1.INFORMACJA O Zlot 

1.1. CELE ZLOTU 

1.1.1. Nawiązywanie kontaktu z wędrownikami (referat – wędrownicy) oraz pomiędzy wędrownikami 

(wędrownicy-wędrownicy)  

1.1.2. Stworzenie spójnej wizji roli referatu.  

1.1.3. Wybór nowego referatu. 

1.2. ORGANIZATOR 

1.2.1. Organizatorem Zlotu jest Referat Wędrowniczy Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego. 

1.2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz  

do rozstrzygania związanych z regulaminem wszelkich sporów i wątpliwości.  

1.3. KOMENDA Zlotu 

Komendantka Zlotu – phm. Anna Jaworska  tel. 513919366 

Zespół programowy Zlotu: 

phm. Magdalena Mika – program zlotu 

Ewa Broncel  – program zlotu 

Dariusz Tendaj – program zlotu 

Oboźny – pwd. Grzegorz Malcherczyk 

1.4. TERMIN I MIEJSCE 

Termin: 31 marca – 2 kwietnia 2017 r. 

Miejsce: HOW Poraj  

Adres: Wojska Polskiego 69, 42-360 Poraj 

Mapa  

2.ZGŁOSZENIA, UCZESTNICTWO 

2.1. Warunkiem uczestnictwa w zlocie/sejmiku jest: 

2.1.1. Wiek wędrowniczy (16-21 lat) – dotyczy uczestników zlotu. 

2.1.2. Sejmik wędrowniczy skierowany jest do wędrowników, instruktorów wędrowniczych, osób 

odpowiedzialnych za pion wędrowniczy w hufcach 

2.1.3. Posiadanie opłaconej podstawowej składki członkowskiej za I i II kwartał oraz numer 

ewidencyjny zhp. 

https://www.google.pl/maps/place/Harcerski+Ośrodek+Wodny/@50.6617867,19.1987524,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4717339ead46b531:0xf9ae2f7911eecc4b!8m2!3d50.6617867!4d19.2009411?hl=pl


2.1.4. Przesłanie w terminie od 20 do 26 marca  r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego 

indywidualnie lub patrolem: ANKIETA ZGŁOSZENIOWA, w przypadku udziału tylko w Sejmiku 

wędrowniczym należy zgłosić się poprzez tę ANKIETĘ ZGŁOSZENIOWĄ. 

2.2. W Zlocie mogą uczestniczyć grupy zorganizowane oraz osoby zgłoszone indywidualnie. 

2.3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przyjazdu z pełnoletnim opiekunem. 

2.4. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

3. WPŁATY 

3.1. Uczestnicy zlotu obowiązani są do uiszczenia dodatkowej składki zadaniowej w wysokości: 

 40,00 zł za osobę (nocleg w domkach) lub 

 20,00 zł za osobę (nocleg we własnym namiocie; 

W przypadku uczestników sejmiku wędrowniczego, którzy nie planują noclegu na bazie, wysokość 

składki będzie uzgadniana indywidualnie. 

3.2. Dokonywanie wpłat na konto Komendy Chorągwi Śląskiej, podane w mailu potwierdzającym 

zgłoszenie. 

3.3. W ramach wpłat organizator zapewnia: 

3.3.1. Nocleg w domach /własnych namiotach (zależnie od uczestnika); 

3.3.2. Obiad w sobotę  

3.3.3. Dostęp do atrakcji ośrodka harcerskiego, jadalni, wody. 

3.3.4. Program zlotu; 

3.3.5. W przypadku sejmiku wyboczego: 

Sejmik wyborczy odbędzie się w sobotę 1 kwietnia w godzinach popołudniowych (17.00-20.00).  

 

4. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW 

4.1. Uczestnik powinien posiadać: 

Metalową menażkę, śpiwór, odpowiednie ubranie, czapkę na głowę, buty usztywniające staw 

skokowy, lekkie buty (np. trampki), mundur harcerski, dowód tożsamości, dokument potwierdzający 

ubezpieczenie zdrowotne, stój do zajęć wodnych, ew. namiot. 

4.2. Podczas Zlotu uczestnicy organizują sobie wyżywienie we własnym zakresie (obiad zapewniają 

organizatorzy). 

5. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

5.1. Uczestnicy są zobowiązani do:  

5.1.1. Przestrzegania Prawa Harcerskiego.  

5.1.2. Aktywnego udziału w programie zlotu.  

5.1.3. Przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu i regulaminów obowiązujących w ZHP.  

5.1.4. Informowania komendy zlotu o każdorazowym opuszczeniu i powrocie na miejsce zlotu. 

5.1.5. Uczestnictwa w zajęciach programowych. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzYE3Sxao0flEoJ7unGwhcO5UNFNGQVhJSTBJWkEyN0lSTzA3QzI0SUdDMS4u
https://gkzhp-my.sharepoint.com/personal/wedrowniczy_slaska_zhp_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=2%2b7FHEIFPdEiQENJ1dkGYvVKkzD6h1O4ZQM6KCE8Ha8%3d&docid=1_111ebc4a2e9e54f76b2b2b7ae1d8c88b8&wdFormId=%7BE8FB9BEE%2D46CC%2D4D27%2DB726%2DE384DA371CE0%7D


5.1.6. Dodatkowa składka członkowska nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Uczestnika ze 

zlotu.  

6.BEZPIECZEŃSTWO. 

6.1. W razie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników, uczestnicy zlotu 

są zobowiązani do udzielania wzajemnej pomocy oraz poinformowania o takim fakcie organizatora i 

odpowiednie służby.  

6.2. Uczestnik bierze udział w zlocie na własną odpowiedzialność i ponosi wyłączną odpowiedzialność 

cywilną i karną za wszelkie straty i szkody, jakie spowoduje.  

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia, przedstawionego w Załączniku do 

niniejszego Regulaminu. Treść Załącznika do niniejszego Regulaminu stanowi integralną część 

Regulaminu Zlotu. 

7.2. Komenda Zlotu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 

Uczestnicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach drogą mailową. 

7.3. Rażące naruszanie reguł niniejszego regulaminu może skutkować wykluczeniem uczestnika bez 

prawa do zwrotu dokonanej wpłaty. 

 

  



8. Załącznik do Regulaminu  

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  

Ja, niżej podpisany/a  

 

 

_____________________________________________________________  

(imię i nazwisko; wypełnić czytelnie, wielkimi literami)  

 

 

będąc uczestnikiem Zlotu Wędrowników Chorągwi Śląskiej inaczejZLOT 2.0 oświadczam, że:  

1. Zapoznałem/am się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuję się do jego 

przestrzegania.  

2. Mam pełną świadomość, iż uczestniczę w zlocie na własną odpowiedzialność.  

3. Przyjmuję do wiadomości, że organizator nie ubezpiecza mnie od NNW.  

4. Ponoszę wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduję.  

5. Przyjmuję do wiadomości, iż organizator nie ponosi odpowiedzialności za moje działania lub 

zaniechania.  

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w Formularzu 

zgłoszeniowym, dla potrzeb niezbędnych do realizacji zlotu oraz jego celów przez organizatora, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).  

7. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku uwidocznionego w filmach i na 

fotografiach wykonanych podczas zlotu do celów związanych z przedstawieniem relacji z tego 

przedsięwzięcia, w szczególności w postaci fotoreportażu w prasie, na portalach oraz stronach 

internetowych, w tym w galeriach zdjęć.  

 

 

 

 

_______________________________  

(podpis uczestnika) 

 


