REGULAMIN MANEWRÓW TECHNICZNO-OBRONNYCH (MTO)
CHORĄGWI DOLNOŚLĄSKIEJ
24.10.2021 r., Wrocław
1. Organizator
Chorągiew Dolnośląska ZHP
ZHP Hufiec Wrocław Wschód
Komenda manewrów:
Komendant Manewrów - phm. Wojciech Pospolita
zastępca komendanta ds. programu - phm. Natalia Szyry
koordynator ds. finansów – phm. Dawid Stec
konsultant wojskowy – hm. Sylwester Pałuk

kontakt do organizatorów:
wojciech.pospolita@zhp.net.pl
2. Czas i miejsce
Czas: 24.10.2021 r od godz. 08:30 do godz. 17:00
Miejsce: Fort Przygody, Redycka 77, 51-169 Wrocław
3. Organizator zapewnia
• specjalistyczną obsługę punktów
• posiłek obiadowy oraz napoje
• nagrody i dyplomy dla najlepszych patroli

1. Zasady uczestnictwa

1.1. Działanie skierowane jest do drużyn harcerskich, starszoharcerskich,
wędrowniczych, wielopoziomowych Chorągwi Dolnośląskiej.
1.2. Osoby niezrzeszone muszą mieć wykupione aktualne ubezpieczenie NNW.
1.3. W MTO biorą udział patrole o liczebności 8 - 10 osób wraz pełnoletnim
opiekunem. Patrole powinny składać się z osób w zbliżonym wieku.
1.4. Każdy patrol posiada swojego pełnoletniego opiekuna.
1.5. Transport uczestników z miejsca zamieszkania na oraz powrotnie z MTO leży we
własnym zakresie uczestników.

2. Obowiązkowe wyposażenie patrolu

2.1. polisa ubezpieczeniowa NNW (polisa będzie sprawdzana przy rejestracji patrolu).
2.2. pisemne zgody prawnych opiekunów osób niepełnoletnich (załącznik do
regulaminu)
2.3. apteczka
2.4. ubiór polowy (odpowiedni do warunków pogodowych, umożliwiający swobodne
poruszanie w warunkach dawnego poligonu wojskowego) oraz obuwie z twardą
podeszwą).
2.5. umundurowanie harcerskie (w trakcie Apelu obowiązuje regulaminowe
umundurowanie ZHP).
2.6. dokument tożsamości (dowód osobisty/ legitymacja szkolna)
2.7. latarka - najlepiej jedna na każdego członka patrolu.
2.8. busola

3. Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 10.10.2021r.poprzez internetowy formularz
zgłoszeniowy: https://forms.office.com/r/ifKHsJAFL1
Odpłatność w wysokości 25,00 zł od osoby, płatne na konto Chorągwi Dolnośląskiej
nr konta 66 1750 0012 0000 0000 4097 7438
W tytule przelewu prosimy podać:

“Dodatkowa składka członkowska zadaniowa MTO + nazwa patrolu”

4. Obowiązki uczestników
4.1. Każdy niepełnoletni uczestnik posiada przy sobie i przed rozpoczęciem MTO

przekazuje organizatorowi oświadczenie – zgodę na udział w MTO, podpisaną
przez rodzica lub opiekuna prawnego (druk oświadczenia - załącznik 1
Regulaminu MTO).
4.2. Każdy pełnoletni opiekun patrolu posiada ze sobą i przekazuje organizatorowi –
podpisane oświadczenie – deklaracja pełnoletniego opiekuna – załącznik 2
Regulaminu MTO). Deklarację przekazuje w momencie rejestracji na miejscu
imprezy. W przypadku niedopełnienia przekazania deklaracji organizator
zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji patrolu.
4.3. Uczestnicy MTO zobowiązani są do przestrzegania Prawa Harcerskiego oraz
regulaminu manewrów.

5. Obowiązki opiekuna

W MTO obowiązkowy jest udział, w charakterze obserwatora, pełnoletniego opiekuna
lub drużynowego.

6. Postanowienia końcowe
6.1. W trakcie Zawodów obowiązują zasady BHP oraz dyscyplina powszechnie
przyjęta w ZHP.

6.2. Nieprzestrzeganie regulaminu grozi dyskwalifikacją z manewrów w trybie
natychmiastowym.

6.3. Interpretacja zasad rozgrywania poszczególnych konkurencji należy do
organizatora.

Załącznik 1
OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
....................................................................................................................................................
w Manewrach Techniczno-Obronnych Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w dniu 24.10.2021r.
realizowanego na terenie Fortu Przygody we Wrocławiu, we wszystkich konkurencjach
przewidzianych Regulaminem. Zobowiązuję się pokryć koszty ewentualnych zniszczeń
dokonanych w sposób umyślny przez moje dziecko. Nie są mi znane ograniczenia
fizyczne umożliwiające udział dziecka w zawodach o charakterze sportowo rekreacyjnym.
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie
wizerunku mojego syna/córki w materiałach informacyjno-promocyjnych, służących
promocji wydarzenia i nie będę z tego tytułu wnosił/a żadnych roszczeń (zgoda ta
obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności: plakaty, ulotki, broszury, foldery,
prasa lokalna, Internet, itp.)
......................................................
podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Załącznik 2

DEKLARACJA W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I ZDROWIA OPIEKUNA PATROLU W TRAKCIE
MANEWRÓW TECHNICZNO OBRONNYCH 2019

W poczuciu pełnej odpowiedzialności za życie i zdrowie powierzonych mojej opiece
członków patrolu: .................................................... z .................................................. (nazwa patrolu)
którzy są uczestnikami Manewrów Techniczno Obronnych 2019, oświadczam, że:
1. Z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem się ze wszystkimi przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia młodzieży oraz z Regulaminem
Manewrów Techniczno Obronnych 2019, organizowanych w dniu 24 Października
2021r. we Wrocławiu.
2. Zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych
przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie
obowiązków opiekuna na Manewrach Techniczno Obronnych 2021.
3. Uzyskałem pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych członków patrolu na
uczestnictwo w Manewrach Techniczno Obronnych 2021.
4. Oświadczam, że dane członków patrolu zawarte w zgłoszeniu uczestników są
zgodne ze stanem faktycznym.

...............................................
Data i podpis opiekuna patrolu

