
Regulamin X Wielkopolskiego wZlotu Wędrowników  
„Wędrówka po wZlot” 

 
1. Informacje organizacyjne: 

a. Organizatorem jest Referat Wędrowniczy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP oraz Hufiec 
Jarocin im. Lotnictwa Polskiego 

b. Komendę wZlotu stanowi Komendant wZlotu i jego zastępcy mianowani rozkazem 
Komendanta Chorągwi, 

c. Kadrę wZlotu stanowi instruktorzy, wędrownicy oraz osoby delegowane przez 
Organizatora. 

d. Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce, X Wielkopolski wZlot Wędrowników 
odbędzie się w formie „Wędrówka po wZlot”. Program wZlotu zostanie 
udostępniony na stronie www.wzlot.zhp.pl. 

 
2. Warunki uczestnictwa: 

a. Przynależność do drużyny wędrowniczej, koła akademickiego lub patrolu 
wędrowniczego w drużynie wielopoziomowej Związku Harcerstwa Polskiego  oraz 
ukończenie 15 roku życia. 

b. Opłacenie organizacyjnych składek członkowskich. 
c. Zgłoszenie patrolu poprzez formularz umieszony na stronie www.wzlot.zhp.pl. 

Patrol powinien liczyć od 5 do 15 osób, łącznie z patrolowym i opiekunem. 
➢ Patrole zgłoszone między 1.02 a 15.03 (I i II tura zgłoszeń) zostają 

automatycznie zgłoszone na formę „Wędrówka po wZlot”. Patrole mają 
możliwość rezygnacji z udziału w X Wielkopolskim wZlocie Wędrowników. 
Decyzję o rezygnacji patrolu patrolowi przesyłają na e-mail wzlot@zhp.wlkp.pl 
do dnia 30.04.2021 r.  

➢ Patrole niezgłoszone podczas I i II tury zgłoszeń mogą zgłosić się w turze III, 
która potrwa od 16 do 30 kwietnia 2021 poprzez ankietę zgłoszeniową 
udostępnioną na stronie www.wzlot.zhp.pl oraz na Facebooku 
https://www.facebook.com/wZlot. 

d. Dokonanie opłaty za uczestnictwo we wZlocie w wysokości 15 zł (możliwość 
dokupienia koszulki wZlotowej – dodatkowy koszt 20 zł) Płatności należy dokonać 
do dnia 7 maja 2021 roku przelewem na konto:  
 
Hufiec ZHP Jarocin 
25 090 1476 0000 0001 3457 8418 
Tytułem: Składka zadaniowa wZlot, [nazwa patrolu] 
 
Patrole, które uiściły już wpisowe zgodnie z regulaminem dotyczącej formy 
stacjonarnej, otrzymają zwrot nadwyżki wpisowego na konto, z którego został 
wysłany przelew. 

e. Przesłanie trasy wędrówki patrolu na e-mail program.wzlot@zhp.wlkp.pl do dnia 
23.05.2021 (szczegóły w załączniku nr 1). 

f. Po przyjęciu zgłoszenia Biuro ma prawo wymagać podania dodatkowych 
informacji. Biuro będzie wysyłało wiadomości na adresy mailowe patrolowych 
podanych w zgłoszeniu. 

 
3. Organizator zapewnia: 

a. program przygotowany zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, 
b. pakiety uczestników zawierające materiały potrzebne do realizacji programu, 
c. plakietkę na mundur z 10-lecia Wielkopolskiego wZlotu Wędrowników, 
d. koszulki dla osób, które zadeklarowały chęć jej zakupu podczas zgłoszenia. 
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4. Uczestnicy zobowiązani są do: 

b. przestrzegania Prawa Harcerskiego i regulaminu wZlotu, 
c. podporządkowanie się komunikatom i poleceniom Organizatora i Kadry wZlotu. 
 

5. Uczestnicy będący patrolowymi są zobowiązani ponadto w szczególności do: 
a. regularnego (przynajmniej 1 raz w tygodniu) sprawdzania skrzynki meilowej 

podanej podczas zgłoszeń, 
b. przelania wpisowego za cały patrol na dane podane w punkcie 2d niniejszego 

regulaminu, 
c. uczestniczenia w webinarze na temat wędrówek organizowanego przez zespół 

programowy X Wielkopolskiego wZlotu Wędrowników w dniu 12.05 o godz. 19:00 
(lub wyznaczenia członka patrolu, który zastąpi patrolowego na webinarze), 

d. przesłania trasy wędrówki patrolu na e-mail program.wzlot@zhp.wlkp.pl do dnia 
23.05.2021 r.,  

e. sprawowania opieki nad członkami patrolu podczas wędrówki (w przypadku 
niepełnoletniego patrolowego obowiązek ten przejmuje opiekun patrolu). 
 

6. Niezbędny ekwipunek uczestnika 
a. długopisy i notes (przynajmniej jeden na patrol) 
b. apteczka (jedna na patrol), 
c. prowiant na wędrówkę, 
d. maseczki i płyn dezynfekujący. 
 

7. Postanowienia końcowe 
a. W związku ze zmianą formą wZlotu i uruchomieniem dodatkowych zgłoszeń, 

patrole nie mają obowiązku realizacji zadania przedwZlotowego (opisanego w 
osobnym dokumencie). Patrole, które jednak zrealizują zadanie i wyślą raport 
(wzór dostępny na stronie www.wzlot.zhp.pl w zakładce „do pobrania”) do dnia 
07.05.2021 r., zostaną wyróżnione. 

b. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego 
regulaminu. 

c. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.  
O zmianach Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony 
internetowej www.wzlot.zhp.pl oraz poprzez e-mail do patrolowych. 

d. W przypadku rezygnacji uczestnika lub patrolu z udziału we wZlocie po 
uiszczeniu wpisowego, koszty będą obliczane proporcjonalnie, a każda sprawa 
będzie rozpatrywana indywidualnie. 

e. Administratorem danych osobowych uczestników wZlotu jest Chorągiew 
Wielkopolska ZHP im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19, ul. Św. Marcin 80/82, 
61-809 Poznań. Administrator oświadcza, że dane będą wykorzystywane 
wyłącznie w celu zorganizowania VII Wielkopolskiego wZlotu Wędrowników. 
Ponadto dane kontaktowe patrolowych mogą być udostępnione Organizatorom 
kolejnej edycji wZlotu w celach promocyjnych. 
 

 
komendantka 

X Wielkopolskiego wZlotu Wędrowników 
pwd. Karolina Marcisz HO 
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Załącznik nr 1  
do Regulamin X Wielkopolskiego wZlotu Wędrowników „Wędrówka po wZlot” 
 
Założenia programowe 
 
Stale zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna powoduje konieczność całkowitego 
przemodelowania koncepcji programowej wZlotu w 2021 roku. Jako 
organizatorzy dostrzegamy potrzebę uczestników wnikającą z chęci spotkania się z 
rówieśnikami i innymi harcerskimi środowiskami, nawet  w ograniczonym stopniu.  
  

1. X Wielkopolski wZlot Wędrowników przyjmie formę wędrówek patroli.  
2. Istotnym elementem programu dla każdego patrolu jest udział w sobotniej gali 

10-lecia Wielkopolskiego wZlotu Wędrowników i koncercie. Patrole powinny 
zatem znaleźć miejsce noclegowe lub miejsce, w którym zbiorą się razem po 
wędrówce i w którym będzie możliwość połączenia się ze stabilnego łącza 
internetowego.  

3. Dnia 12.05.2021 o godzinie 19:00 odbędzie się webinar dla patrolowych  
nt. przygotowywania i przeprowadzania wędrówki. Patrolowy ma obowiązek 
aktywnego udziału w webinarze. W przypadku braku możliwości udziału 
patrolowego w webinarze, ma on obowiązek wyznaczenia członka patrolu, który 
będzie go reprezentował w trakcie webinaru. 

4. Podczas webinaru patrole zostaną połączone w zespoły (każdy zespół złożony  
z 2 patroli). Każdy zespół przygotowuje trasę wędrówki, na którą razem wyruszy 
12 czerwca 2021 r.  

*Zespoły będą tworzone w celu integracji wędrowników i umożliwienia wymiany 
doświadczeń miedzy środowiskami. Patrol może zdecydować o samodzielnej 
wędrówce lub w porozumieniu z innymi zespołami połączyć się w nowe patrole, 
jednak zmiany te należy podać na meila program.wzlot@zhp.wlkp.pl do dnia 
23.05.2021 r. godz. 23:59. 
5. Komunikację między patrolami umożliwi specjalne wydarzenia na portalu 

społecznościowym Facebook. 
6. Po webinarze patrolowi są zobowiązani wraz z patrolem do zaplanowania 

wędrówki  oraz wysłania trasy i planowanym czasie rozpoczęcia i zakończenia 
wędrówki na e-mail program.wzlot@zhp.wlkp.pl do dnia 23.05.2021 godz. 23:59. 

7. Trasa wędrówki musi wynosić min. 15 km, nie musi być prowadzona na terenie 
działalności patrolu.  

8. Każdy ze zgłoszonych patroli otrzyma pakiet, w którym znajdą się wszystkie 
niezbędne do realizacji programu materiały.  

9. W dniu 12.06.2021 do dyspozycji uczestników będzie otwarty kanał kontaktowy 
na platformie Teams, który będzie nadawał z „bazy programowej” całego 
przedsięwzięcia.  
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