
  

 

 

 

Regulamin Przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju we Wrocławiu - 2018r. 

 

1. Wydarzenie: Betlejemskie Światło Pokoju – we Wrocławiu odbędzie się 

16.12.2018r. (niedziela). 

2. Celem wydarzenia jest stworzenie warunków do duchowego rozwoju 

uczestników, przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju uczestnikom, 

świętowanie 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego oraz 100-lecia 

Odzyskania Niepodległości. 

3. Organizatorem wydarzenia dla Dolnego Śląska jest Komenda Chorągwi 

Dolnośląskiej. 

4. W wydarzeniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie ZHP oraz 

zaproszeni goście, społeczność lokalna.  

5. Podczas wydarzenia będzie miała miejsce Gra Miejska – odpowiednio w 

modułach: zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy oraz seniorzy i 

instruktorzy.  

6. Zapisy na Grę odbywają się drogą elektroniczną pod linkiem: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzT57ytHkhW5Khi5g

d2lAYdhURDZHNDBaMk1QTFM3MlNVTEo3RlRXWkVSVC4u  do 4.12.2018r. włącznie. 

7. Zgłoszenia patroli z danego hufca powinien dokonywać Komendant Hufca 

(bądź jedna wydelegowana przez niego osoba). Jednocześnie zgłasza on 

wszystkich chętnych ze swojego hufca z podziałem na patrole 

metodyczne. 

8. Zgłaszający podaje w formularzu ilość biorących udział w grze patroli które 

mogą liczyć w metodykach: 

ZUCHOWEJ: 10 – 15 osób; 

HARCERSKIEJ: 10-15 osób; 

STARSZOHARCERSKIEJ: 10 – 15 osób; 

WĘDROWNICZEJ: 8-12 osób 

SENIORZY i INSTRUKTORZY niebędący opiekunami zgłaszani są 

indywidualnie. 

9. Hufce samodzielnie organizują sobie dojazd do Wrocławia na wydarzenie 

oraz zapewniają uczestnikom ubezpieczenie NNW. 

10. Patrole biorące udział w Grze Miejskiej wnoszą dodatkową składkę 

zadaniową w wysokości 5zł/osobę na konto Chorągwi Dolnośląskiej ZHP: 

nr konta: 86 1140 1140 0000 5651 0700 1005. 

W tytule przelewu prosimy podać: „BŚP + hufiec”. 
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11. Dla uczestników Gry organizator zapewnia: 

- wyprawkę do odbioru przy rejestracji w Biurze Gry Miejskiej, 

- ciepły posiłek, 

- drożdżówkę i soczek, 

- materiały programowe, 

- ciepła herbata w wyznaczonych punktach podczas trwania.  

12. Każdy uczestnik Gry powinien: 

- posiadać pełne umundurowanie, 

- zabrać ze sobą własny kubek, 

- być ubrany odpowiednio do warunków atmosferycznych. 

13. Dla najlepszych uczestników Gry przewidziane są okolicznościowe odznaki. 

14. Formularz zgłoszeniowy przewidziany jest dla uczestników chcących wziąć 

czynny udział w Grze Miejskiej. Pozostałe punkty obchodów nie są objęte 

wcześniejszą rezerwacją uczestników. 

15. Opiekunowie patroli na Grze są zobowiązani do Opiekun zobowiązuje się 

do: 

- zgłoszenia wyjazdu w macierzystym hufcu, 

- posiadania zgody uczestników/prawnych opiekunów wydarzenia (zgoda 

na przynależność dziecka oraz ws. rozpowszechniania wizerunku przez 

ZHP) Zgody nie trzeba mieć przy sobie. 

Opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

organizatora w celu i zakresie niezbędnym w procesie realizacji celu 

zgłoszenia. 

16. Ramowy program wydarzenia: 

9:30 – otwarcie Biura Gry Miejskiej 

10:00 – 15:00 – Gra Miejska (w tych godzinach będą otwarte punkty 

kontrolne) 

14:00 - 15:30 – wydawanie obiadu 

16:30 – Uroczysta Msza Święta w  Archikatedrze św. Jana Chrzciciela na 

Ostrowie Tumskim we Wrocławiu podczas której przekazane będzie 

Betlejemskie Światło Pokoju. Msza zakończy się Kręgiem przed 

Archikatedrą. 

17. Chorągiew Dolnośląska zwraca koszty dojazdu za każdy autokar z hufca w 

kwocie 50%, nie więcej jednak niż 1000 zł. Transport zostanie opłacony po 

przelaniu przez hufiec połowy kwoty oraz dostarczeniu faktury VAT. 

18. Organizatorzy zastrzegają prawo do dokonywania zmian w niniejszym 

Regulaminie.  

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z phm. Anną Kamzol  

e-mail: program@dolnoslaska.zhp.pl tel. 534 080 428 

mailto:program@dolnoslaska.zhp.pl

