Regulamin Wielkopolskiego Zlotu Harcerzy Starszych „WiHajSter”
1. Organizator
Organizatorem Wielkopolskiego Zlotu Harcerzy Starszych „WiHajSter” jest Referat
Starszoharcerski Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

2. Termin i miejsce Zlotu
Wielkopolski Zlot Harcerzy Starszych „WiHajSter” odbędzie się bez względu na
pogodę w terminie 18-20.05.2018.
Zlot rozpocznie się w miejscowości Chrośnica. Pierwsza część zlotu to gra
podczas której uczestnicy będą nocować w Szkole Podstawowej w Miedzichowie.
Drugi nocleg będzie miał miejsce na bazie obozowej Hufca ZHP Poznań-Jeżyce
w Łowyniu.

3. Cele Zlotu
Celem organizacji Wielkopolskiego Zlotu Harcerzy Starszych „Wihajster” jest:
◦

wzbogacenie programu drużyn przez uczestnictwo harcerzy starszych
w zlocie odpowiadającym ich potrzebom i możliwościom,

◦

ukazywanie i rozwijanie w młodzieży różnorodnych pasji związanych
z kulturą, sztuką i sportem,

◦

tworzenie wspólnoty harcerzy starszych na poziomie wojewódzkim,

◦

rozwijanie kompetencji kadry pracującej z harcerzami starszymi.

4. Uczestnictwo
Uczestnikami Wielkopolskiego Zlotu Harcerzy Starszych „WiHajSter” mogą być
członkowie ZHP, którzy:
◦ należą do wielkopolskich drużyn straszoharcerskich,
◦ należą do wielkopolskich drużyn wielopoziomowych i są w wieku
starszoharcerskim,

◦ są kadrą wielkopolskich drużyn starszoharcerskich lub wielkopolskich
drużyn wielopoziomowych i pracującą z młodzieżą w wieku
starszoharcerskim.
Istnieje możliwość, aby uczestnikami zlotu byli także członkowie drużyn
starszoharcerskich lub wielopoziomowych w wieku starszoharcerskim
działających poza terenem Chorągwi Wielkopolskiej. Sytuacja taka może mieć
miejsce jednak tylko w przypadku, gdy założony limit miejsc dla uczestników nie
zostanie wykorzystany przez środowiska z Wielkopolski i po wcześniejszym
ustaleniu tego z komendą Zlotu.
Uczestnicy biorą udział w Zlocie we wcześniej zgłoszonych patrolach
składających się z dowolnej ilości osób. Dodawanie osób do patrolu lub transfery
między patrolami po dokonaniu zgłoszenia są możliwe tylko po wcześniejszym
uzyskaniu zgody komendy Zlotu. Każdy patrol musi posiadać pełnoletniego
opiekuna, który bierze udział w Zlocie na prawach uczestnika. Na jednego
instruktora może przypadać maksymalnie 15 harcerzy starszych. Opiekun
zobligowany jest do podpisania w Biurze Zlotu w momencie rejestracji patrolu
oświadczenia o odpowiedzialności za życie i zdrowie niepełnoletnich członków
patrolu oraz oświadczenia o odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone
przez członków patrolu.

5. Zgłoszenia
Zgłoszenia patroli na Wielkopolski Zlot Harcerzy Starszych „WiHajSter” będą
przyjmowane za pośrednictwem interaktywnego formularza zgłoszeniowego
zamieszczonego na stronie http://wihajster.zhp.wlkp.pl. Formularz zgłoszeniowy
będzie aktywny w dniach 21.03.-29.04.2018r.

6. Odpłatność
Koszt udziału w Wielkopolskim Zlocie Harcerzy Starszych „WiHajSter” wynosi 85 zł
od osoby. Opiekunowie opłacają taką samą kwotę jak pozostali uczestnicy Zlotu.
Wpłaty za cały patrol należy dokonać niezwłocznie po przesłaniu zgłoszenia na
konto:

numer 65 1090 1359 0000 0000 3501 8235
w Banku Zachodnim BZ WBK – 3 Oddział w Poznaniu
ZHP Chorągiew Wielkopolska
Ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań
Tytułem: „Składka zadaniowa - Zlot HS + nazwa patrolu”
Patrole, które chciałby otrzymać fakturę za wpłatę proszone są o kontakt w tej
sprawie z organizatorami przed jej dokonaniem.
Dokonanie płatności traktowane jest jako potwierdzenie uczestnictwa w Zlocie.
W przypadku konieczności wprowadzenia ograniczeń liczbowych uczestników
Zlotu kryterium decydującym o przyjęciu na Zlot będzie termin dokonania
płatności.
Nadwyżki wpłat oraz zwrot środków za uczestników, którzy nie pojawią się
ostatecznie na Zlocie nie będą dokonywane.

7. Gwarantowane świadczenia
Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi Zlotu:
◦

nocleg w warunkach turystycznych - w pierwszą noc w szkole, w drugą noc
na bazie (konieczność zabrania własnych namiotów),

◦

3 posiłki - obiad i kolację w sobotę oraz śniadanie w niedzielę (konieczność
zabrania prowiantu na czas gry – kolacja w piątek i śniadanie w sobotę),

◦

dostęp do wrzątku na miejscu pierwszego noclegu oraz podczas całego
trwania Zlotu,

◦

transport powrotny z Łowynia do centrum Poznania w niedzielę,

◦

możliwość uczestnictwa w programie realizowanym podczas Zlotu,

◦

otrzymanie gadżetu zlotowego.

8. Obowiązki uczestników
W pierwszy dzień Zlotu opiekun patrolu zobowiązany jest przedstawić Komendzie
Zlotu kopię polisy ubezpieczeniowej oraz pisemną zgodę na uczestnictwo
w Zlocie wszystkich niepełnoletnich członków patrolu podpisane przez ich
rodziców lub prawnych opiekunów. Wszyscy uczestnicy Zlotu zobowiązani są do
przestrzegania zarządzeń porządkowych komendy Zlotu, obowiązujących

przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ruchu drogowego,
ochrony przyrody i innych oraz Prawa Harcerskiego. Brak respektowania tych
zasad oraz zapisów niniejszego regulaminu może doprowadzić do wcześniejszego
wydalenia uczestnika lub patrolu ze Zlotu oraz utraty praw do wszelkich
zlotowych świadczeń.
Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do wzięcia ze sobą:
◦

namiotów turystycznych, w których będą nocować na bazie w Łowyniu,

◦

śpiworów i karimat do spania,

◦

własnych naczyń i sztućców,

◦

prowiantu do przygotowania kolacji w piątek i śniadania w sobotę,

◦

regulaminowego umundurowania,

◦

obuwia na zmianę (podczas pierwszego noclegu),

◦

apteczki (przynajmniej jednej na patrol),

◦

busoli (przynajmniej jednej na patrol),

◦

latarki,

◦

elementów odblaskowych do poruszania się w terenie po zmroku.

9. Zadania przedzlotowe
Patrole, które zgłoszą się na Zlot będą zobligowane do wypełnienia zadań
przedzlotowych, o których zostaną poinformowane wcześniej mailowo.

10. Program zlotu
Organizator zobowiązuje się przekazać nie później niż na dwa tygodnie przed
Zlotem informację o programie Zlotu na stronie internetowej wydarzenia:
http://wihajster.zhp.wlkp.pl.

11. Postanowienia końcowe
W trakcie trwania Zlotu zarówno całe patrole jak i pojedynczy uczestnicy nie
mogą oddalać się samowolnie z bazy Zlotu lub aktualnie prowadzonych zajęć bez
uprzedniego uzyskania na to zgody Komendy Zlotu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Zlotu. W takim przypadku
wszystkie patrole, które dokonają płatności za uczestnictwo otrzymają zwrot
pełnej kwoty wpłaconej na rzecz wzięcia udziału w Zlocie.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym
regulaminie po opublikowaniu go na stronie internetowej. Informacje o zmianach
w regulaminie oraz innych istotnych postanowieniach Komendy Zlotu organizator
obowiązany jest umieścić na stronie internetowej.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu
Wielkopolskiego Zlotu Harcerzy Starszych „WiHajSter”.
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