
Regulamin Obchodów 95-lecia

Hufca ZHP Mysłowice



1. Organizatorzy:

Komenda Hufca ZHP Mysłowice z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 3 w Mysłowicach,

Komenda Obchodów: 

Komendantka: pwd. Marzena Drobiec-Pawłowska

Zastępca Komendantki, Finansista: phm. Paweł Laufer

Zastępca Komendanta ds. Programowych: pwd. Natalia Śledziona

Kwatermistrz: pwd. Kamil Biśta

Członek komendy ds. Organizacyjnych: pwd. Kamil Żak

Członek komendy: pwd. Damian Goliński

2. Termin i miejsce obchodów:

Obchody 95-lecia Hufca ZHP Mysłowice odbędą się na terenie Mysłowic w I LO im. 

Tadeusza Kościuszki ul. A. Mickiewicza 6-8, w dniach 24 - 26 maja 2019 r. Impreza odbędzie 

się bez względu na warunki atmosferyczne. Zakończenie Obchodów przewidziane jest na 

niedzielę 26 maja na godzinę 14:00.

3. Cele obchodów:

Uczczenie historii Hufca ZHP Mysłowice,

Zapoznanie harcerzy z historią Hufca,

Integracja środowisk Hufca Mysłowice i Chorągwi Śląskiej,

promowanie Związku Harcerstwa Polskiego,

propagowanie ZHP jako nowatorskiej i atrakcyjnej organizacji,

promocja zdrowego stylu życia,

4. Warunki uczestnictwa:

W Obchodach mogą wziąć udział osoby zgłoszone do 17 maja 2019 r., spełniające 

wymagania wiekowe danego pionu i występujące w zastępie o określonej liczebności. 

Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń w przypadku 

przekroczenia limitu uczestników.

W indywidualnych, ustalonych z organizatorami przypadkach dopuszcza się start zastępów   

o innej liczebności.

Liczebność zastępów musi mieścić się w przedziale 5-10 osób.

Z każdym zastępem przyjeżdża pełnoletni opiekun.

Dla pionów zuchowego, harcerskiego i starszoharcerskiego nie jest on wliczany do 

liczebności zastępu - nie wykonuje zadań tylko sprawuje opiekę nad powierzonymi mu 

osobami.

Dla pionu zuchowego, z każdym zastępem może przyjechać 1 osoba kadry pomocniczej. 

Wiąże się to z poniesieniem przez nią pełnej odpłatności za wyjazd.



Dla pionu wędrowniczego opiekun może być wliczany do liczebności zastępu, jeśli ma 

mniej niż 22 lata lub jest stałym liderem zespołu, jednak wiąże się to z poniesieniem przez 

niego pełnej odpłatności.

Członkowie ZHP muszą mieć opłacone składki członkowskie oraz posiadać aktualny numer 

ewidencyjny e-ZHP.

5. Współzawodnictwo:

Podczas Obchodów będzie prowadzone współzawodnictwo zastępów.

Oceniane będzie:

uczestnictwo w programie,

jakość wykonania zadań,

zdyscyplinowanie zastępu,

ekwipunek zastępu,

przestrzeganie regulaminu.

6. Ekwipunek:

Wyposażenie uczestników:

nakrycie głowy, plecak turystyczny, wygodne obuwie turystyczne, obuwie na zmianę do 

używania w miejscu noclegu, woda w ilości takiej, by starczyło na całe Obchody, prowiant 

(śniadania i kolacje),przybory do spożywania posiłków, menażka, śpiwór i karimata, okrycie 

przeciwdeszczowe, przybory toaletowe, umundurowanie harcerskie (dla członków 

organizacji harcerskich), dokument tożsamości - legitymacja szkolna lub studencka (jeśli 

uczestnik takową posiada),odblaskowe elementy odzieży,

7. Gwarantowane świadczenia:

Organizator Obchodów zapewnia:

2 noclegi w warunkach turystycznych,

gorący obiad w sobotę,

herbatę do każdego posiłku,

nagrody dla zwycięskich zastępów w każdym pionie wiekowym,

ubezpieczenie,

8. Rezygnacja:

Rezygnacja z udziału w Obchodach zastępu lub uczestnika musi być

niezwłocznie zgłoszona Komendzie Obchodów.

W przypadku wycofania się całego zastępu lub pojedynczego uczestnika z dalszego 

uczestnictwa w Obchodach, zespół zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia       

o tym fakcie Komendy Obchodów. Zastęp, który schodzi z trasy (rezygnacja, dyskwalifikacja, 

zagubienie), musi na własną rękę dotrzeć do bazy noclegowej.

9. Dyskwalifikacja:



Dyskwalifikacja uczestnika lub zastępu może nastąpić w wypadku nieprzestrzegania: Prawa 

Harcerskiego, przepisów ruchu drogowego, przepisów ochrony przyrody i bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Dyskwalifikacja jest równorzędna z wykluczeniem z Obchodów, utratą 

praw do wszelkich świadczeń oraz brakiem zwrotu wpisowego.

10. Zgłoszenia oraz wpisowe:

Chcąc dokonać zgłoszenia zastępu należy wypełnić formularz, który znajduje się na stronie 

internetowej: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?

id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzbtn6M82tl9LhUl3t7xPyHVUME80U0RKRDQ0S1E5NjRWVUZKW

TZSQVZPMC4u

Wszystkie zastępy otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia, bądź odmowę 

przyjęcia zgłoszenia. Płatności należy uiścić dopiero po zaakceptowaniu zgłoszenia. 

Organizatorzy zastrzegają możliwość wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń.

W celu uiszczenia płatności, należy dokonać wpłaty na konto bankowe Hufca:

Bank Pekao

            Nr konta: 40 1240 4315 1111 0000 5302 4798

ZHP Chorągiew Śląska

Hufiec ZHP Mysłowice

Ul. Mikołowska 3

41-400 Mysłowice

Tytułem: DSCZ Obchody, imię i nazwisko dziecka, nazwa drużyny, nazwa zastępu, pion 

wiekowy Z/H/HS/W.

Termin wpłaty do 21 maja 2019

Kwota wpłaty:

-uczestnicy: 30,00 PLN

-opiekunowie: 0,00 PLN

11. Kontakt:

● wszelkie szczegóły i aktualności dotyczące rajdu zamieszczane będą na stronie 

internetowej http://www.myslowice.zhp.pl/ a także na

fanpage`u na portalu Facebook

https://www.facebook.com/zhpmyslowice/,

● w razie pojawienia się ewentualnych pytań, proszę pisać

na: kamil.zak@zhp.net.pl  lub na fanpage hufca na portalu Facebook

12. Uwagi końcowe:

• uczestnictwo w Obchodach wymaga od zastępów zespołowego działania,

• umiejętności nawigacyjnych i dobrej kondycji fizycznej,

• za szkody wyrządzone przez członków zastępu odpowiada jego opiekun,



• liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,

• organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie oraz jego ostatecznej 

interpretacji,

• wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,

Załączniki:

-Lista uczestników,

- Zgoda na uczestnictwo niepełnoletniego członka ZHP,

- Zgoda na uczestnictwo pełnoletniego członka ZHP,

- Zgoda na uczestnictwo niepełnoletniej osoby niezrzeszonej w ZHP,

- Zgoda na uczestnictwo pełnoletniej osoby niezrzeszonej w ZHP,


