Chorągiew
Dolnośląska ZHP

Regulamin
Dolnośląskiego Zlotu Wędrowników
25-27 V 2018
Lubań

Termin Zlotu Wędrowników:
25 –27 maja 2018

Miejsce:
Lubań, teren byłej Szkoły Podstawowej

Cele Dolnośląskiego Zlotu Wędrowników:
Kształtowanie aktywnych postaw w życiu osobistym wśród dolnośląskich wędrowników.
Stymulowanie budowy systemu wartości, zachęcanie do pracy nad sobą poprzez dążenie
do mistrzostwa oraz budowanie wspólnoty przez uczestników zlotu.

Uczestnicy:
Patrole wędrownicze (uczestnicy w wieku 16-21 lat, rocznik 2002 i starsi), minimalna ilość patrolu to 5 osób (wliczając opiekuna patrolu). Po wcześniejszym uzgodnieniu z komendą Zlotu
istnieje możliwość zgłoszenia patrolu o innej liczbie osób.

Organizatorzy:
Referat Wędrowniczy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
Hufiec ZHP Lubań

Komenda Dolnośląskiego Zlotu Wędrowników:
phm. Anna Kamzol – komendantka Zlotu
phm. Martyna Trzaska – zastępczyni komendantki ds. programu zlotu
hm. Łukasz Lewandowski – zastępca komendantki ds. promocji i kontaktu z patrolami
Kamil Kordiumow – oboźny zlotu
Tomasz Suś – członek ds. organizacyjnych
Radosław Maciejewski – wsparcie programowe

Pozostali członkowie zespołu przygotowującego Zlot:
pwd. Artur Ćwikliński – wsparcie programu
phm. Mateusz Koncki – członek ds. logistycznych
phm. Andrzej Waniczek – członek ds. logistycznych

Wpisowe:
36 złotych od każdego członka patrolu płatne do 1.05.2018 r.
Opiekun jak i szef patrolu (może to być ta sama osoba) również ponoszą wpisowe.
Wpisowe należy wpłacić na konto:
Chorągiew Dolnośląska ZHP
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
mBank Oddział Korporacyjny Wrocław

Nr konta: 86 1140 1140 0000 5651 0700 1005
do dnia 1 maja z dopiskiem: Dolnośląski Zlot Wędrowników + nazwa patrolu.
Patrole, które chcą otrzymać fakturę VAT zobowiązane są do podania właściwych danych
niezbędnych do wypisania faktury w terminie 7 dni od wpłaty wpisowego.

Organizatorzy zapewniają:
- miejsce na rozbicie namiotu,
- dostęp do wrzątku
- nocleg pod zadaszeniem w razie niepogody
- zajęcia programowe ze specjalistami
- pamiątkową plakietkę/znaczek
- niezapomniane wrażenia i wędrowniczą atmosferę
- obiad w sobotę

Każdy patrol powinien mieć:
- w składzie pełnoletniego opiekuna,
- sprzęt biwakowy (małe, turystyczne namioty),
- apteczkę pierwszej pomocy,
- ubezpieczenie NNW – oryginał oraz jedną kopię,
- zgodę komendanta hufca.
- niepełnoletni uczestnicy zlotu – zgodę rodziców
Dokumenty opiekuna poświadczające jego uprawnienia oraz ubezpieczenie patrolu będą
sprawdzane przy rejestracji patrolu na miejscu Zlotu.
W trakcie Zlotu patrole we własnym zakresie zapewniają sobie wyżywienie.

Zgłoszenia i informacje:
Zgłoszenia patroli należy dokonywać przez formularz zgłoszeniowy od 23 marca 2018r.
Zgody (w tym komendanta hufca) oraz potwierdzenie wpisowego prosimy o przesłanie
dodatkowo także na maila Referatu: wedrowniczy@dolnoslaska.zhp.pl
Formularz będzie dostępny na stronie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP oraz na fanpage Dolnośląskiego Referatu Wędrowniczego. Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata wpisowego
na konto Zlotu przesłana wraz ze zgłoszeniem.

Potwierdzenie zakwalifikowania patrolu na Zlot:
Potwierdzenia zostaną wysłane drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym) do 8 maja 2018 r.
O przyjęciu na Zlot decyduje:
- terminowe zgłoszenie i wpłata wpisowego,
- posiadanie przez patrol wymaganych dokumentów (ubezpieczenie, potwierdzenie uprawnień opiekuna, zgoda komendanta).
Dodatkowe informacje o Zlocie:
Pozostałe informacje dotyczące Zlotu publikowane będą na stronie internetowej Referatu
www.wedrowniczy.dolnoslaska.zhp.pl oraz na naszym koncie na Facebook. W razie pytań
prosimy o kontakt z zastępcą komendantki Zlotu ds. promocji i kontaktu z patrolami:
lukasz.lewandowski@zhp.net.pl
Sprawy różne:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu oraz bezzwłoczne poinformowanie o tym uczestników imprezy drogą mailową oraz na stronie internetowej Zlotu.
Uczestnicy Dolnośląskiego Zlotu Wędrowników są zobowiązani do:
- przestrzegania Prawa Harcerskiego,
- przestrzegania ciszy nocnej (poza miejscami wyznaczonymi na rozmowy czy śpiewanie,
w godzinach określonych przez organizatorów),
- stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, jak również: regulaminu poruszania
się po drogach, regulaminu mundurowego ZHP, regulaminu PPOŻ.

