REGULAMIN
WYPRAWY POLARNEJ ZUCHÓW 2022
Organizator wydarzenia: Karkonoski Hufiec ZHP w Jeleniej Górze.
Termin: 12.03.2022 r.

Miejsce: Transgraniczne Centrum Turystyki Aktywnej w Sobieszowie
ul. Bronisława Czecha 14, 58-570 Jelenia Góra.
Zgłoszenia za pomocą formularza do dnia 25.02.2022 r.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia odbywają się drogą elektroniczną za pośrednictwem ankiety:
https://forms.office.com/r/RWVJzMtHfQ
Koszt: 20 zł/osoba.
Płatność obowiązuje również opiekunów.
Wpłat należy dokonywać wyłacznie na konto hufca do dnia 26.02.2022 r.
Tytułem: DSCZ WPZ - numer i nazwa gromady.
Dane do przelewu:
ZHP CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA HUFIEC KARKONOSKI
ul. Wiejska 41 B, 58-506 Jelenia Góra
Nr konta: 63 1090 1926 0000 0005 1400 0254
KONTAKT:
KOMENDA HUFCA KARKONOSKIEGO tel. 579 492 795

Komendantka WPZ 2022
pwd. Aleksandra Pliszka tel. 791 371 523
e-mail: aleksandra.pliszka@zhp.net.pl

CELE WYDARZENIA:
- integracja zuchów Chorągwi Dolnośląskiej,
- zachęcenie do czytania książek przez dzieci,
- promowanie kreatywności oraz kreatywnego myślenia wśród zuchów,
- promocja zasad fair play,
- rozwijanie sprawności fizycznej,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wykonane zadania.

KILKA SŁÓW O TEGOROCZNEJ TEMATYCE:
W tym roku zapraszamy do zabawy wśród przygód z bajek Andersena oraz
braci Grimm.
Zuchowa Księga Baśni wymaga uzupełnienia o szczęśliwe zakończenia.
Czy zuchy Chorągwi Dolnośląskiej są na tyle odważne by pomóc przyjaciołom
z bajek doprowadzić do tzw. Happy Endu? Do tego niezbędne będzie
wykazanie się znajomością najpopularniejszych spośród nich.
Na każdego znawcę dobrej książki czekać będzie tytuł "Przyjaciela Bajek"
oraz znaczek tropu zuchowego.
PROGRAM IMPREZY:
09:30-10:00 - meldowanie gromad w biurze wydarzenia.
10:00 - oficjalne otwarcie imprezy oraz powitanie przybyłych zuchów.
10:20-14:30 - punkty na trasie oraz ciepły posiłek.
14:30-15:00 - uroczyste zakończenie imprezy i wręczenie dyplomów.
ZADANIE PRZED Wyprawą Polarną Zuchów 2022 dla każdego patrolu:
Kochane zuchy wykonajcie okładkę na Waszą Zuchową Księgę Baśni,
do której podczas Wyprawy Polarnej Zuchów zbierzecie szczęśliwe
zakończenia bajek. Możecie ją uzupełnić o gawędy autorstwa zuchów :)

WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU:
Przesłanie kompletnie wypełnionego zgłoszenia oraz wpłaty w terminie
wskazanym przez organizatora. Niekompletne zgłoszenia nie będą
uwzględniane. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
W imprezie uczestniczyć mogą Gromady Zuchowe wraz z pełnoletnimi
opiekunami. Maksymalna liczba zgłoszonych osób z jednej gromady to
30 osób. Liczba opiekunów musi być odpowiednia do obowiązujących
wytycznych. Każda gromada może zgłosić wyłącznie jeden 30 osobowy
patrol.
Dojazd i powrót na miejsce imprezy uczestnicy zapewniają sobie we
własnym zakresie. Organizator wskazuje proponowane miejsca
parkingowe, z których można skorzystać.
Opłata obowiązuje za liczbę zgłoszonych osób, a nie przyjezdnych.
Odstępstwo od tego punktu obowiązuje wyłącznie w przypadku większej
liczby przyjezdnych osób niż deklarowana. Wtedy też należy dopłacić za
osoby nadliczbowe. Liczebność ponad wskazane ograniczenie 30 osób
w patrolu należy uzgodnić z Komendantką WPZ przed przybyciem jeśli
tylko liczba wolnych miejsc na to zezwala.
Opiekunowie zobowiązani są posiadać pisemną zgodę rodziców na udział
w wydarzeniu oraz papierową kopię karty imprezy opatrzoną w liczbę
i wymagane dane uczestników celem złożenia jej w biurze imprezy.
Ponadto od drużynowego wymaga się weryfikacji zgłoszeń pod kątem
aktualnego stanu zdrowia uczestników.
Organizator nie odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenie sprzętu.
Każda gromada zobowiązana jest do posiadania uzupełnionej apteczki.
Impreza odbywa się w całości na świeżym powietrzu bez względu na
warunki atmosferyczne. Drużynowy zobowiązany jest do dopilnowania
odpowiedniego ubioru wśród swoich zuchów.

WARUNKI REZYGNACJI:
1. O rezygnacji z uczestnictwa w Wyprawie Polarnej Zuchów należy
poinformować organizatora za pośrednictwem wiadomości mailowej
skierowanej na adres: wpz.karkonoski@zhp.net.pl. Decyduje data
wysłania wiadomości.
2. W przypadku rezygnacji do 06.03.2022 r. organizator zwróci 50%
wpłaconej kwoty.
3. W przypadku rezygnacji po 06.03.2022 r. organizator zwróci 20%
wpłaconej kwoty.
4. W przypadku niepoinformowania o rezygnacji z udziału w WPZ
organizator potrąca 100% wpłaconej kwoty.
5. Zwrot 100% wpłaconej kwoty możliwy jest, gdy rezygnująca gromada
zapewni inną niezgłoszoną wcześniej gromadą, która zadeklaruje swój
udział w składzie nie mniejszym niż zadeklarowany przez rezygnującą
gromadę.
6. W przypadku odwołania imprezy z powodów pandemicznych organizator
zwraca 100% wpłaconej kwoty.
7. Wszelkie spory, wynikające z kwestii spornych nieujętych w niniejszym
Regulaminie, rozstrzyga organizator.
INFORMACJE DODATKOWE:
Każda gromada otrzyma pamiątkowy dyplom oraz pakiet uczestnictwa
Każdy uczestnik otrzyma natomiast trop "Przyjaciela Bajek" oraz pamiątkowy
emblemat Wyprawy Polarnej Zuchów 2022.
Organizator zapewnia ciepły posiłek oraz herbatę.
Zachęcamy do obserwacji bieżących informacji w tym stanu zgłoszeń na fb
Wyprawy Polarnej Zuchów pod adresem: www.facebook.com/WPZChD/
Organizator zastrzega sobie zmian w niniejszym regulaminie.
W zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej w kraju organizator
zastrzega sobie prawo do odwołania lub przeniesienia imprezy na inny
termin.

