
REGULAMIN AKCJI #SCOUTPOST

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji 

pod nazwą #scoutpost, zwanej dalej „akcją”.

1.2 Akcja polega na wymianie korespondencji z okazji Dnia Myśli Braterskiej 

2018 pomiędzy dwoma uczestnikami pochodzącymi z różnych krajów i 

należącymi do organizacji skautowych.

1.3 Organizatorem akcji jest Referat Zagraniczny Chorągwi Dolnośląskiej.

1.4 Akcja odbywać się będzie w terminie od 09.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

1.5 Komunikaty i informacje dotyczące akcji publikowane będą na stronie internetowej

Chorągwi Dolnośląskiej http://dolnoslaska.zhp.pl oraz na profilu społecznościowym 

https://www.facebook.com/choragiewDolnoslaska/?ref=br_rs. Bezpośredni kontakt 

z uczestnikami akcji odbywał się będzie drogą e-mailową.

1.6 Wszelkie pytania dotyczące akcji należy kierować pod adres e-mail: 

international@dolnoslaska.zhp.pl     

2. Warunki uczestnictwa

2.1 Udział w akcji jest dobrowolny i bezpłatny.

2.2 Uczestnikiem może zostać każda osoba mająca przydział do jednostki terenowej 

należącej do Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego oraz harcerze i 

skauci działający poza granicami Polski. Warunkiem uczestnictwa jest 

zaakceptowanie regulaminu akcji.

2.3 Udział osób spoza Chorągwi Dolnośląskiej możliwy będzie pod warunkiem zbyt 

małej ilości uczestników z Polski.

2.4 W przypadku nierównomiernej ilości uczestników z Polski i innych krajów istnieje 

możliwość przydzielenia partnera z tego samego kraju. 

2.5 Uczestnictwo w akcji wymaga uprzedniego wypełnienia dwuczęściowego 

formularza rejestracyjnego. Rejestracja uczestnika jest jednoznaczna z akceptacją 

niniejszego regulaminu.

2.6 Aby wziąć udział w akcji należy wypełnić dwuczęściowy formularz rejestracyjny. W 

pierwszej części formularza należy podać swój adres e-mail (w terminie do 29 

stycznia), link do formularza znajduję się tutaj: 

mailto:international@dolnoslaska.zhp.pl
https://www.facebook.com/choragiewDolnoslaska/?ref=br_rs
http://dolnoslaska.zhp.pl/


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

id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzWkDdn_oPLFJiBC13yjP8Q1UNUw0RlpGR1VGQzE2UD

FMTUhSUjU5TFJOMy4u.  Następnie po otrzymaniu e-maila potwierdzającego z 

linkiem do drugiej części formularza aplikacyjnego należy uzupełnić go wpisując 

wymagane dane w terminie do 1. lutego. Po weryfikacji zgłoszenia uczestnik w 

terminie do 5. lutego otrzymuje wiadomość e-mail z informacją na temat 

przydzielonego partnera.

2.7 Uczestnik zobowiązuje się do przygotowania listu/kartki dla przydzielonego 

partnera i w wyznaczonym przez organizatora dniu (12. lutego) nadaje 

list/pocztówkę uwieczniając czynność na fotografii, którą można umieścić na 

profilu społecznościowym z dopiskiem #scoutpost. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za publikowane zdjęcia i konsekwencje prawne, jakie mogą 

wynikać z ich publikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

nieprzewidziane konsekwencje wynikające z upublicznienia swojego wizerunku.

2.8 Każdy uczestnik bierze udział w akcji na własną odpowiedzialność, organizatorzy 

nie biorą odpowiedzialności za opóźnienia w przesyłkach pocztowych bądź 

niedopełnieniu obowiązków któregokolwiek z uczestników.

2.9 W przypadku podania nieprawidłowego adresu e-mail nie ma możliwości 

dokończenia procesu rejestracji, a co za tym idzie uczestnictwa w akcji.

2.10 Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z

ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, pozycja 926) w 

zakresie niezbędnym do realizacji akcji.

3. Postanowienia końcowe

3.1 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, które 

każdorazowo będą ogłaszane na stronie internetowej akcji.  

3.2 Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
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