REGULAMIN ZLOTU
Chorągwi Ziemi Lubuskiej
ZHP

Niesulice, 16-18 czerwca 2017

Cele zlotu
Uczczenie obchodów 60-lecia Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
Realizacja kampanii Bohater
Spotkanie pokoleń instruktorskich
Prezentacja środowisk harcerskich hufców
Tworzenie wspólnoty na poziomie wojewódzkim
Promocja harcerstwa na Ziemi Lubuskiej
Ukazywanie i rozwijanie wśród młodzieży różnorodnych pasji związanych z kulturą,
sztuką i sportem,
Rozwijanie kompetencji kadry pracującej w harcerstwie

Organizator
Organizatorem Zlotu jest Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

Termin Zlotu
Zlot Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP odbędzie się bez względu na pogodę w terminie 16-18.06.2017.

Miejsce Zlotu
Baza w Niesulicach

Uczestnikami zlotu mogą być
Członkowie Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, członkowie zaprzyjaźnionych organizacji
młodzieżowych, zaproszeni goście.

Organizacja Zlotu
Każda grupa uczestnicząca w zlocie otrzyma do dyspozycji wyznaczony plac do rozbicia namiotów.
Organizatorzy proszą patrole o zachowanie racjonalnych proporcji pomiędzy ilością osób a ilością
namiotów.
Każdy hufiec zapewnia zakwaterowanie dla patroli uczestniczących w zlocie.
Rozbicie, wyposażenie, likwidacja i zabezpieczenie sprzętu organizuje każdy hufiec.
Dla patroli zuchowych zakwaterowanie będzie zapewnione przez organizatora.
Zasady i uczestnictwo instruktorów seniorów będzie uzgodnione z Komendą Zlotu.
Uczestnicy biorą udział w Zlocie we wcześniej zgłoszonych patrolach składających się z dowolnej
ilości osób - maks. 15. Każdy patrol musi posiadać pełnoletniego opiekuna, który bierze udział
w Zlocie na prawach uczestnika. Na jednego instruktora/opiekuna może przypadać maksymalnie
15-stu podopiecznych. Każdy patrol zgłaszany jest na 1 pion metodyczny. Opiekun zobligowany jest
do podpisania w Biurze Zlotu w momencie rejestracji patrolu oświadczenia o odpowiedzialności za
życie i zdrowie niepełnoletnich członków patrolu oraz oświadczenia o odpowiedzialności za szkody

materialne wyrządzone przez członków patrolu. Opiekun patrolu zobowiązany jest dostarczyć
wcześniej od wszystkich rodziców osób niepełnoletnich w patrolu zgody na uczestnictwo w Zlocie.
Jest to warunek konieczny uczestnictwa w zlocie.
Uczestnicy Zlotu będą podzieleni na gniazda zgodnie z przynależnością do pionu metodycznego.
Każde gniazdo będzie umiejscowione oddzielnie.

Zgłoszenia i wybór zajęć
Zgłoszenia patroli na Zlot Chorągwi będą przyjmowane za pośrednictwem interaktywnego
formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej. Formularz zgłoszeniowy
będzie aktywny do 25.03.2017r.
Wybór zajęć będzie dostępny za pomocą specjalnego formularza na stronie internetowej dopiero
po potwierdzeniu pełnej odpłatności i możliwy będzie od dnia 30.04.2017. Przy wyborze zajęć
decyduje kryterium kolejności wysłania poprawnie wypełnionego formularza wyboru.

Odpłatność
Koszt udziału w Zlocie Chorągwi wynosi 70 zł od osoby. Opiekunowie opłacają taką samą kwotę jak
pozostali uczestnicy Zlotu.
Wpłaty za cały patrol należy dokonywać niezwłocznie po przesłaniu zgłoszenia na konto:
79 1090 1535 0000 0001 0871 8535
Tytułem wpłaty: „składka zadaniowa – zlot-nazwa patrolu”
Opłata startowa (zaliczka) 20 zł (od osoby) za cały patrol niezwłocznie po przesłaniu zgłoszenia.
50 złotych do dnia 30.04.2017. Dokonanie płatności traktowane jest jako potwierdzenie
uczestnictwa w Zlocie. W przypadku konieczności wprowadzenia ograniczeń liczbowych
uczestników Zlotu kryterium decydującym o przyjęciu na Zlot będzie termin dokonania płatności.
Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika. Nadwyżki wpłat oraz
zwrot środków za uczestników, którzy nie pojawią się ostatecznie na Zlocie nie będą dokonywane.
W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w Zlocie może na jej miejsce pojechać inna osoba –
po zgłoszeniu tego Komendzie Zlotu

Co zapewniamy
Zapewniamy ciepły posiłek pierwszego dnia zlotu w piątek. Śniadanie, obiad i kolacje w sobotę oraz
śniadanie w niedzielę.
Dostęp do sanitariatów
Zakwaterowanie w namiotach dla gromad zuchowych
Wyznaczone miejsce na zakwaterowanie dla pozostałych patroli
Wyprawkę zlotowicza
Możliwość uczestnictwa w programie realizowanym podczas Zlotu

Obowiązki uczestników
Palenie ognisk jest zabronione.
Używanie w namiotach świeczek oraz lamp z płynnym paliwem jest zabronione.
Ostrza noży muszą być krótsze niż 12cm. Wszelkie rodzaje broni oraz inne środki używane do obrony
np. gaz pieprzowy, paralizatory etc. oraz materiały pirotechniczne są zabronione na terenie zlotu.
Na terenie zlotu nie można kopać dołów, dołków i tym podobnych oraz niszczyć trawy.
Posiadanie zwierząt na terenie zlotu jest zabronione.
Poruszanie się pojazdem na terenie zlotu z wyjątkiem sytuacji wyjątkowych oraz aut ze specjalnym
pozwoleniem jest zabronione. Wszystkie pojazdy muszą być zaparkowane w wyznaczonym miejscu.
Palenie papierosów na terenie zlotu jest zabronione z wyjątkiem wyznaczonych do tego miejsc.
Członków ZHP obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego.
Opiekunowie odpowiedzialni są za bezpieczeństwo ich grup. Opiekun zobowiązany jest do
zapoznania członków swojego patrolu z powyższym regulaminem oraz do pilnowania, aby ten
regulamin był przestrzegany.
Wszyscy uczestnicy Zlotu zobowiązani są do przestrzegania zarządzeń porządkowych komendy
Zlotu, obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ruchu
drogowego, ochrony przyrody i innych oraz Prawa Harcerskiego. Uczestnicy zobowiązani są do
wykonywania wszystkich poleceń wydawanych organizatorów.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zabrane przez uczestników na zlot.
Śmieci należy wrzucać do plastikowych worków, a następnie do odpowiednich kontenerów na
śmieci. Należy oszczędzać wodę oraz utrzymywać miejsca ogólnie dostępne w czystości (umywalki,
toalety).
Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęcia.
Patrole nie będą miały dostępu do elektryczności, a na terenie zlotu nie będzie punktu ładowania
komórek i innych urządzeń.
Opiekunowie zobowiązani są do udziału w spotkaniach dla kadry/odprawach.
Podczas ceremonii otwarcia, zamknięcia oraz uroczystości obowiązuje pełne umundurowanie.
Złamanie powyższych zasad może być przyczyną wykluczenia uczestnika ze zlotu (bez zwrotu
wpisowego).

Program zlotu
Organizator zobowiązuje się przekazać informację o programie Zlotu na stronie internetowej.

Postanowienia końcowe
W trakcie trwania Zlotu zarówno całe patrole jak i pojedynczy uczestnicy nie mogą oddalać się
samowolnie z bazy Zlotu lub aktualnie prowadzonych zajęć bez uprzedniego uzyskania na to zgody
Komendy Zlotu.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie po
opublikowaniu go na stronie internetowej. Informacje o zmianach w regulaminie oraz innych
istotnych postanowieniach Komendy Zlotu organizator obowiązany jest umieścić na stronie
internetowej.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do komendy Zlotu Chorągwi Ziemi
Lubuskiej ZHP.

