174 Poznańska Drużyna Harcerska „HETMAN”
im. Stanisława Żółkiewskiego
Chorągiew Wielkopolska ZHP
Hufiec „PIAST” Poznań – Stare Miasto
60-688 Poznań, os. Jana III Sobieskiego 105
174pdh@zhp.net.pl
https://www.facebook.com/174PdhHetman

REGULAMIN
XXXV BIEGU NOCNEGO O BUŁAWĘ 174 PDH „HETMAN”
im. Stanisława Żółkiewskiego
Wielmożne Panie i Mości Panowie!
Dla wszystkich mieszkańców naszej strapionej ojczyzny nadeszła godzina próby! Rzeczpospolita
nękana tureckim najazdem, szwedzkim zaborem i rosyjską agresją jest zagrożona na całej długości granic.
Nad czarną wodą kozackie sztandary wypowiadają posłuszeństwo Królowi Polskiemu, a kolejny szlachecki
sejm zostaje zerwany wskutek zasady – Liberum Veto. Jednak dla Rzeczpospolitej jest jeszcze nadzieja!
Zorganizujcie się w oddziały ze swoich rodzinnych stron i stańcie do walki w obronie ojczyzny!
Mamy zaszczyt ogłosić rywalizację o zdobycie BUŁAWY: POLNEJ – KORONNEJ – KOZACKIEJ!

MIEJSCE: tegoroczne starcie odbędzie się pod SP nr 15 na os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu!
TERMIN: 26 września 2020 r.
UCZESTNICTWO: Organizacja w oddziały złożone z minimum 4 (H, HS), 3 (W), a maksymalnie 8 osób.
RYWALIZACJA O BUŁAWĘ:
- POLNĄ (dla harcerzy – wieku do 13 lat, Patrolowy może być harcerzem starszym),
- KORONNĄ (dla harcerzy starszych – w wieku do 16 lat),
- KOZACKĄ (dla wędrowników, w tym instruktorzy w wieku wędrowniczym),
WYPOSAŻENIE: umundurowanie, przybory do pisania, suchy prowiant, latarka, środki ochrony osobistej
(maseczki/przyłbice, rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk).
KOSZT: 12 złotych od osoby przy zgłoszeniu w terminie do 20 września 2020 r., (20 zł po 20.09). Koszt
nie obejmuje instruktorów, którzy podczas Biegu są jedynie odpowiedzialni za uczestników.
W ramach wpisowego zapewniamy:
- „górę” cukierków dla zwycięzców i niespodziankę,
- plakietkę dla każdego uczestnika oraz dyplom dla patrolu,
- herbatę oraz posiłek pod koniec Biegu.
ZGŁOSZENIA:
Formularz Zgłoszeniowy
Aby zgłoszenie zostało zatwierdzone należy wpłacić odpowiednią sumę na konto bankowe, którego numer
zostanie wysłany na maila podanego w zgłoszeniu. Wpłaty muszą wpłynąć na konto do 21.09.2020 r.
Po zgłoszeniu zostaną podane inne sprawy organizacyjne (na przesłanego w zgłoszeniu maila).
W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy – grzegorz.olejniczak@zhp.net.pl, lub pod nr tel.:
506 180 200
UWAGI KOŃCOWE:
1. Wszyscy uczestnicy Biegu muszą mieć obowiązkowo opłacone składki członkowskie ZHP.
2. Ze względu na stan epidemii panujący w kraju, tegoroczna edycja będzie istotnie różniła się od
poprzednich. Każdy uczestnik musi posiadać podpisane Oświadczenie w sprawie świadomości ryzyka
związanego z epidemią. Dodatkowo, w trosce o bezpieczeństwo Bieg w zależności od kategorii odbędzie się
w różnych godzinach:
- Harcerze – Buława Polna – zbiórka o godzinie 16:45 pod SP nr 15 na os. Jana III Sobieskiego w
Poznaniu. Bieg zakończy się Apelem do godziny 22:00.
- Harcerze Starsi – Buława Koronna – zbiórka o godzinie 18:45 pod SP nr 15 na os. Jana III Sobieskiego
w Poznaniu. Bieg zakończy się Apelem do godziny 00:30.

- Wędrownicy i Instruktorzy – Buława Kozacka – zbiórka o godzinie 20:45 pod SP nr 15 na os. Jana III
Sobieskiego w Poznaniu. Bieg zakończy się Apelem do godziny 03:30.
3. Ze względu na stan epidemii, podczas tegorocznej edycji nie będzie możliwości noclegu w szkole.
Wiemy, że Bieg kończy się w późnych godzinach nocnych, dlatego zwracamy się z wielką prośbą
o organizację bezpiecznego powrotu dzieci do domu (pomoc rodziców harcerzy w tym przedsięwzięciu).
Rozumiemy, że jest to duże obciążenie, w razie jakichkolwiek trudności prosimy o kontakt – postaramy się
pomóc jak tylko możemy.
Przed rozpoczęciem Biegu będzie możliwość pozostawienia rzeczy osobistych w Harcówce 174 PDH,
a następnie odebranie ich po rywalizacji.
Jeśli brak noclegu w oparciu o szkołę miałby uniemożliwić udział drużyn spoza Poznania – prosimy
o kontakt – pomożemy.
4. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto odwiedzić nasze media w internecie.
Strona Buławy na Facebook'u
Strona Internetowa Biegu Nocnego o Buławę
Drużynowy 174 PDH „HETMAN”
hm. Grzegorz Olejniczak

