ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

174
POZNAŃSKA DRUŻYNA HARCERSKA

„HETMAN”
im. Stanisława Żółkiewskiego
Szkoła Podstawowa Nr 15; 60-688 POZNAŃ os. Jana III Sobieskiego 105
HUFIEC „PIAST” POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19

XIX BIEG NOCNY O BUŁAWĘ 174 PDH „HETMAN”
im. Stanisława Żółkiewskiego
Dla wszystkich nadszedł czas o rywalizacji o BUŁAWĘ w czasie 30-lecia drużyny i 25-lecia
WOLNOŚCI.
Zorganizujcie się w patrole!
Mamy zaszczyt ogłosić rywalizację o zdobycie
Buławy polnej i koronnej oraz kozackiej.
MIEJSCE: tegoroczne starcie odbędzie się w ROGALINKU (w Ośrodku Harcerskim Hufca ZHP „Piast”).
TERMIN: 27 - 28 września 2014 r. (drużyny spoza Poznania mogą przybyć już w piątek wieczorem,
należy to podać przy zgłoszeniu, jednakże należy liczyć się z dodatkową opłatą za nocleg - ok. 5zł/os.).
UCZESTNICTWO: wszyscy zorganizujecie się w zespoły składające się z minimum 5 osób.
RYWALIZACJA będzie się odbywać o trzy buławy: POLNĄ (dla drużyn harcerskich – w wieku
do 13 lat; tylko szef może być harcerzem starszym lub wędrownikiem), KORONNĄ (dla drużyn
starszoharcerskich – w wieku do 16 lat), KOZACKĄ (dla drużyn wędrowniczych, bez instruktorów).
WYPOSAŻENIE: każda drużyna musi posiadać prezent dla jubilata – 174 PDH „Hetman”, apteczka,
umundurowanie, przybory do pisania, suchy prowiant, latarka i obowiązkowo obuwie sportowe do
poruszania się po budynku oraz wszystko inne, co może się przydać w czasie „imprezy”. Pamiętajmy, że
jesteśmy uczestnikami imprezy wieczorowej i obowiązuje odpowiedni strój – dla wszystkich.
W przypadku braku stroju należy się liczyć z punktami ujemnymi.
Zwyczaj to stary by każda drużyna przygotowała krótką prezentację o sobie (3-5 min.).
BIEG jest współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania.
KOSZT: 15 złotych od osoby przy zgłoszeniu w terminie do 21 września 2014 r.
W ramach wpisowego zapewniamy:
- „furę” cukierków dla zwycięzców i niespodziankę,
- plakietkę dla każdego uczestnika oraz poświadczenie (dyplom) dla zastępu (drużyny),
- herbatę, strawę na śniadanie w niedzielę (to, co od wielu lat serwujemy, tj. parówki i bułki),
- nocleg w warunkach ośrodka;
ZGŁOSZENIA w tym roku wszystkie wpłaty muszą być wpłacone na konto bankowe

Hufca ZHP „Piast Poznań Stare Miasto: Bank Zachodni WBK 3 O/Poznań
69 1090 1359 0000 0000 3501 8260
Wpłaty tytułujemy: "Składka zadaniowa na Buławę za …" - zamiast kropek należy
wpisać numer i nazwę drużyny zgłaszającej się.
Wpłaty muszą wpłynąć na konto do 22 września 2014 r.
Prosimy o przesłanie skanów wpłat na maila drużyny – 174pdh@zhp.net.pl
i do wiadomości martur585@gmail.com
W tym roku kartę zgłoszeniową wypełniamy na stronie: bulawa.174-pdh.cba.pl
Po zgłoszeniu zostaną podane inne sprawy organizacyjne (na podanego maila).
W razie wątpliwości prosimy dzwonić lub przesłać e-mail do:
hm. Grzegorz Olejniczak
kom. 0506-180-200 grzegorzolejniczak@wp.pl
pwd. Natalia Rybarczyk
kom. 0518-665-373
UWAGI KOŃCOWE:
- organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia, w przypadku naszego hufca drużyny posiadają
ubezpieczenie.
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