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I. ORGANIZATOR I CEL GRY 

1. Organizatorem wydarzenia jest Hufiec ZHP Kielce – Miasto. 

2. Celem gry jest uroczyste rozpoczęcie roku harcerskiego 2020/2021 oraz sprawdzenie 

i utrwalenie wiedzy uczestników z zakresu technik harcerskich. 

II. KWESTIE ORGANIZACYJNE 

1. Gra terenowa odbędzie się w ścisłym centrum Kielc w terminie 11.10.2020 r.  

w godzinach 12.00-15.30. Informacja dotycząca dokładnego miejsca startu gry będzie 

udostępniona patrolowym na 7 dni przed grą. 

2. Koszt uczestnictwa wynosi 2 zł od osoby. Kadra drużyn oraz opiekunowie patroli są 

zwolnieni z opłat. Opłatę będzie można uiścić na starcie gry – bardzo prosimy  

o posiadanie odliczonej gotówki. 

3. Każdy patrol musi mieć znajdować się pod opieką pełnoletniego opiekuna. 

4. Opiekun ponosi odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez uczestników 

patrolu.  

5. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać Prawa Harcerskiego, Prawa Rzeczpospolitej 

Polskiej oraz Regulaminu Gry. 

6. Zgłoszony patrol jest zobowiązany do uregulowania należności za Grę.  

7. W przypadku małej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo do zmian 

organizacyjnych, programowych lub odwołania Gry. Patrole w każdej z tych sytuacji 

zostaną niezwłocznie poinformowane o zmianie.   

8. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację przez patrol regulaminu Gry.  

9. Sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga komenda Gry. 

 

III. ZGŁOSZENIA 
1. Na grę mogą się zgłosić patrole z każdej grupy metodycznej (jest ona skierowana 

zarówno do zuchów, jak i wędrowników).  

2. Patrol powinien liczyć 10-15 osób. 

3. Żeby wziąć udział w grze konieczne jest wypełnienie przez patrolowego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem https://tiny.pl/7pdxx najpóźniej do 

4.10.2020 r. do 23.59. 

IV. CO UCZESTNIK MUSI ZE SOBĄ MIEĆ? 

 Pełne umundurowanie 

 Naładowany telefon 

 Ubranie dostosowane do warunków atmosferycznych 

 Maseczkę lub przyłbicę 

 Rękawiczki lub środki do dezynfekowania dłoni 

 Wypełnione przez rodziców oświadczenie związane z COVID-19 (załącznik nr 1 do 

regulaminu) 

 1 apteczkę na patrol 
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 1 listę wszystkich uczestników wraz z numerami telefonów – lista będzie przekazana 

organizatorom w punkcie rejestracyjnym gry. 

V. BEZPIECZEŃSTWO 

1. Gra zostanie poprowadzona w sposób bezpieczny z możliwie jak największym 

ograniczeniem bezpośredniego kontaktu między grającymi patrolami. Patrole będą 

musiały zgłaszać się na start w odstępach czasowych – dokładne informacje dostaną 

patrolowi na 7 dni przed grą. 

2. Każdy uczestnik gry oraz opiekun ma obowiązek wypełnić oświadczenie związane  

z COVID-19. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wypełniają rodzice 

(osoby niepełnoletnie – załącznik 1, osoby pełnoletnie – załącznik 2) 

3. W grze mogą uczestniczyć jedynie osoby niemające objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przez grą nie miały 

świadomego kontaktu lub nie zamieszkały z osobą przebywającą na kwarantannie lub 

w izolacji w warunkach domowych, ani nie miały świadomego kontaktu z osobą 

zakażoną. 

4. Uczestnicy powinni mieć ze sobą maseczki/przyłbice oraz rękawiczki 

jednorazowe/środki do dezynfekcji rąk. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W razie pytań lub kwestii spornych zachęcamy do kontaktu z phm. Agnieszką 

Stochmal, mail: agnieszka.stochmal@zhp.net.pl, tel. 500 786 345. 

mailto:agnieszka.stochmal@zhp.net.pl

