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REGULAMIN ZLOTU ABSOLWENTÓW I KADRY 

KURSÓW WOOD BADGE 
 

I INFORMACJE O ZLOCIE 
 

1. Zlot kadry i absolwentów kursów Wood Badge jest pierwszym dużym krokiem do stworzenia w naszej 

organizacji wspólnoty skupionej wokół tej tematyki. Ma być okazją do spotkania, wymiany 

doświadczeń i tworzenia wspólnej wizji rozwoju. 

2. Naszymi celami są: 

• wspieranie rozwoju podharcmistrzyń_ów i harcmistrzyń_ów, 

• zawiązanie kontaktów pomiędzy kształceniowczyniami i kształceniowcami z różnych chorągwi, 

• przygotowanie kadry do prowadzenia kursów Wood Badge, 

• integracja wspólnoty Wood Badge, 

• wypracowanie wspólnej wizji współczesnego i przyszłego harcerstwa, 

• przedyskutowanie bieżącej sytuacji w ZHP. 

3. Organizatorem zlotu jest Zespół Wood Badge przy CSI GK. 

4. W skład komendy zlotu wchodzą: 

• hm. Filip Fotomajczyk, Ch. Krakowska – komendant zlotu 

• hm. Dominika Brożek, Ch. Kujawsko-Pomorska 

• hm. Wiktoria Guz, Ch. Gdańska 

• hm. Monika Jurecka, Ch. Wielkopolska 

• hm. Natalia Stawska, Ch. Stołeczna 

• hm. Ewa Zubielik, Ch. Wielkopolska 

• pwd. Andrzej Batkiewicz, Ch. Krakowska 

II ZGŁOSZENIA, OPŁATY, UCZESTNICTWO 
1. Możesz wziąć udział w zlocie, jeżeli: 

• Jesteś absolwentką_em kursu Wood Badge – posiadasz dwa drewienka. 

• Byłaś_eś członkinią_em komendy kursu Wood Bade i miałaś_eś pod opieką zastęp. 

• Byłaś_eś komendantką_em kursu Wood Badge. 

• W momencie zgłoszenia masz opłaconą podstawową składkę członkowską oraz posiadasz wpis w 

Tipi (nie dotyczy osób niebędących członkami ZHP). 

• Posiadasz dostępu do skrzynki e-mail w domenie @zhp.net.pl lub @zhp.pl (nie dotyczy osób 

niebędących członkami ZHP). 

• Wypełnisz ankietę zgłoszeniową dostępną on-line w terminie do 8.04.2022 r. 

• Wniesiesz opłatę (dodatkowa składka członkowska zadaniowa) w wysokości 150 zł do dnia 

12.04.2022 r. Wpłaty dokonywane są po wcześniejszym otrzymaniu potwierdzenia przez 

organizatorów przyjęcia zgłoszenia. Nr konta oraz tytuł przelewu zostaną podane bezpośrednio 

osobom przyjętym na zlot. 
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2. Pierwszeństwo przyjęcia na Zlot mają osoby aktualnie należące do ZHP. 

 

3. Jako organizatorzy zapewniamy: 

• przestrzeń do postawienia swojego namiotu, 

• zaplecze sanitarne – toalety chemiczne i namioty sanitarne, 

• materiały programowe niezbędne na zlocie, 

• składniki niezbędne do przygotowania posiłków (śniadania, obiady, kolacje), 

• profesjonalnie przygotowane, inspirujące zajęcia. 

 

4. Jako uczestniczka_k jesteś zobowiązany do: 

• przestrzegania Prawa Harcerskiego i Kodeksu Instruktorskiego, 

• podjęcia wyzwania przeżycia zlotu, stosowania reguł zdrowego stylu życia, w tym niepalenia 

wyrobów nikotynowych, nieużywania innych używek, 

• przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminów organizacyjnych 

obowiązujących w Związku Harcerstwa Polskiego. 

 

5. Jeśli wniesiesz opłatę, a Twoja obecność na zlocie nie będzie możliwa z ważnych przyczyn losowych, 

możesz zawnioskować do komendy o zwrot opłaconej dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej 

lub o przeniesienie wpłaty na inną osobę. Komenda kursu może postanowić o zwrocie opłaty, przy 

czym potrąca 50% jej wysokości na poczet poniesionych kosztów organizacyjnych. 

 

III ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
 

1. Zlot odbywa się w terminie 30 kwietnia (sobota) – 2 maja 2022 (poniedziałek). Zaczyna się sobotę w 

godzinach porannych, a kończy w poniedziałek wieczorem. Istnieje możliwość przyjechania na miejsce 

zlotowe w piątek 29 kwietnia oraz wyjazdu 3 maja. Zlot odbywa się w Lipnicy Małej (Beskid Żywiecki). 

Uczestnicy pokrywają koszt dojazdu na miejsce zlotu we własnym zakresie. 

2. Komenda zlotu będzie kontaktować się z uczestnikami kursu poprzez e-mail w domenie @zhp.net.pl. 

W sytuacjach awaryjnych możliwy jest kontakt telefoniczny. W sprawach związanych ze zlotem 

kontaktuj się z biurem zlotu: woodbadge@zhp.net.pl. 

3. Uczestniczki_cy zgłaszają się na Zlot indywidualnie lub w patrolach. Patrol może liczyć 5–8 osób. 

Osoby zgłoszone indywidualnie organizatorzy będą łączyć w patrole. 

4. Każdy uczestnik_czka będzie uczestniczyć w programie Zlotu indywidualnie. Niektóre elementy Zlotu, 

w tym przygotowanie posiłków będzie odbywało się w patrolach. 

IV BEZPIECZEŃSTWO 
 

1. Jako organizatorzy zastrzegamy sobie prawo do odwołania zlotu w dowolnym momencie w przypadku 

zmiany sytuacji epidemiologicznej związanej z epidemią SARS-CoV-2. W takim przypadku uczestnicy 

otrzymają zwrot kosztów do wysokości kosztów poniesionych przez organizatora w związku 

z przygotowaniem zlotu. 

2. W razie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy kursu są zobowiązani do udzielenia 

pierwszej pomocy oraz poinformowania o tym fakcie organizatora. 

mailto:woodbadge@zhp.net.pl
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3. Zlot odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami państwowymi i 

wewnątrzorganizacyjnymi związanymi z epidemią SARS-CoV-2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do 

przestrzegania aktualnie obowiązujących obostrzeń. 

4. Ubezpieczenie uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie na podstawie własnej oceny poziomu 

niezbędnej ochrony w tym zakresie. 

5. Uczestnicy powinni powiadomić organizatorów o wszystkich ograniczeniach i uwarunkowaniach 

zdrowotnych, jakie mogą mieć wpływ na ich uczestnictwo w kursie oraz bezpieczeństwo. 

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Dokonując zgłoszenia na zlot, potwierdzasz zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego 

Regulaminu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz interpretacji niniejszego regulaminu. 

3. Organizator nie odpowiada za mienie uczestnika. Za wszelkie szkody spowodowane z winy uczestnika 

w czasie pobytu na zlocie odpowiedzialność ponosi uczestnik. 
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