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REGULAMIN
Harcerski START

Czechowice-Dziedzice 2020



1. ORGANIZATOR:

Hufiec ZHP Czechowice-Dziedzice im. Olgi i Andrzeja Małkowskich

2. TERMIN:

25-27.09.2020 r.

3. MIEJSCE ZAKWATEROWANIA:

Stanica Wodna w Wiśle Wielkiej ul. Leśna 1

*miejsce zakwaterowania może zostać zmienione. O wszelkich zmianach organizator
poinformuje niezwłocznie.

4. TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:

Zgłoszenia  patrolu  należy  dokonać  do  12.09.br.  (sobota)  za  pomocą  formularza
zgłoszeniowego. Wysłanie zgłoszenia zobowiązuje jednostkę (w przypadku rezygnacji
z udziału) do wpłaty wpisowego w wysokości 20 zł / os. według ilości osób podanych
w zgłoszeniu.

Ilość miejsc jest ograniczona ze względu na wymogi związane z panującą pandemią!

5. WARUNKI UDZIAŁU:

5.1. Ogólne

a).  Każdy  uczestnik  (opiekun  również)  zobowiązany  jest  do  zapoznania  się  oraz
przestrzegania Prawa Harcerskiego podczas trwania całego wydarzenia.

b).  Każda  jednostka  biorąca  udział  w  wydarzeniu  zobowiązana  jest  do  spełnienia
wymogów  prawnych  dotyczących  ilości  uczestników  przypadających  na  jednego
opiekuna według Rozporządzenia MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku
dzieci i młodzieży.

c). Uczestnicy zobowiązani są do zachowywania się w sposób świadomy i bezpieczny,
nie zagrażając bezpieczeństwu i zdrowiu swojemu oraz innym uczestnikom;

d).  Organizatorzy  imprezy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  zgubione  przez
uczestnika przedmioty podczas trwania całego wydarzenia;

e). Podczas trwania imprezy zabrania się:

- spożywania alkoholu;

- palenia papierosów, e-papierosów oraz wyrobów tytoniowych;

- dewastowania zieleni oraz własności prywatnej spotkanej podczas trwania imprezy;

- śmiecenia;

- używania otwartego ognia w miejscach innych niż wyznaczone na potrzeby realizacji
programu.

5.2. Związane z zagrożeniem COVID-19

a).  udostępnienie  organizatorowi  danych  kontaktowych  do  rodzica  lub  opiekuna



każdego z uczestników;

b). w przypadku wystąpienia u uczestnika objawów chorobowych rodzic lub opiekun
zobowiązuje się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru uczestnika z wydarzenia;

c).  przedłożenia  organizatorowi  w  chwili  rejestracji  patrolu  oświadczenia  rodzica
lub opiekuna o braku u uczestnika infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną (wg wzoru udostępnionego przez organizatora);

d).  przedłożenia  organizatorowi  w  chwili  rejestracji  patrolu  oświadczenia  rodzica
lub opiekuna,  że  uczestnik  nie  zamieszkuje  z  osobą przebywającą na kwarantannie
lub  nie  miał  kontaktu  z  osobą  podejrzaną  o  zakażenie  w  okresie  14  dni  przed
wydarzeniem (wg wzoru udostępnionego przez organizatora);

e). każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania indywidualnej osłony nosa i ust;

f). uczestnikowi może zostać przeprowadzony obowiązkowy pomiar temperatury;

g).  w przypadku  zmiany  odgórnych  zaleceń  sanitarnych,  organizator  nadaje  sobie
prawo  do  niezapewnienia  miejsca  noclegowego,  przez  co  rozumie  się  odwołanie
lub ograniczenie czasu trwania wydarzenia.

6. UCZESTNICY:

Uczestnikami  wydarzenia  są  zuchy,  harcerze,  harcerze  starsi,  wędrownicy
oraz instruktorzy Hufca.

Wszyscy uczestnicy zostaną podzieleni na patrole liczące 6 do 7 osób (w przypadku
zuchów + opiekun) według pionów.

Istnieje opcja łączenia patroli spośród dwóch lub większej ilości jednostek jeśli ich stan
liczebnościowy będzie niewystarczający.

7. KOSZTA UDZIAŁU:

Całkowity koszt udziału wynosi: 45 zł/os.

Wpłaty należy dokonać na poniżej podane konto, nie później niż 18.09.br. (piątek)

Tytuł przelewu ,,Harcerski START + nazwa jednostki’’

Konto Hufca Czechowice - Dziedzice

B.Śl.K-ce O/Czechowice-Dz
19 1050 1256 1000 0001 0263 5190 

8. EKWIPUNEK PATROLU:

Patrol zobowiązany jest do posiadania:

- własnej (wyposażonej) apteczki pierwszej pomocy na patrol,

-  namiotów  w  ilości  gwarantującej  zakwaterowanie  wszystkich  członków  patrolu
zgodnie z panującymi wymogami sanitarnych.

*w  przypadku  braku  możliwości  spełnienia  powyższych  wymagań  prosimy
o pilny kontakt mailowy



9. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

- miejsce zakwaterowania,

- ubezpieczenie NNW,

- ciepły posiłek w sobotę,

- gorącą herbatę i wrzątek,

- dyplomy dla wszystkich jednostek,

- atrakcje programowe,

- plakietkę.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.


