Regulamin Święta ZHP Chorągwi Krakowskiej
Organizator: ZHP Chorągiew Krakowska
Termin: 24.03.2018 godz. 10:00
Cel:
→ Uhonorowanie Święta Patrona Chorągwi
→ Uroczysta odprawa komendantów hufców
→ Wręczenie odznak Tadeusz Kościuszko w stopniu srebrnym, brązowym i złotym.
→ Wręczenie odznak programu „Wyjdź na Pole”
→ Wręczenie Odznak Kadry Programowej
→ Udział u grach miejskich zorganizowanych przez referaty
→ Wręczenie Miana Drużyny Kościuszkowskiej
→ Rozpoczęcie obchodów 100-lecia harcerstwa oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uczestnicy Apelu:
Uczestnikami Apelu z okazji Święta Chorągwi mogą być wszyscy członkowie ZHP Chorągwi Krakowskiej, zaproszeni
goście, harcerze, instruktorzy z innych Chorągwi ZHP, wszyscy chętni.
Uczestnicy uroczystej odprawy komendantów: komendanci hufców, skarbnicy, zaproszeni goście
Uczestnicy gier miejskich:
zuchy, harcerze starsi, wędrownicy ZHP w patrolach max. 15 osobowych + opiekun patrolu.
Harcerze w patrolach max. 10 osobowych + patrolowy + opiekun
Uczestnicy trasy OPEN min. 3 osobowe patrole max. 10 osobowe patrole ( wiek 11-16lat + opiekun)
Uwaga!
Osoby niezrzeszone w ZHP mogą brać udział tylko w grze OPEN (taką opcję należy wybrać w formularzu
zgłoszeniowym)
Koszt:
→ 5 zł dla członków ZHP Chorągwi Krakowskiej oraz ich opiekunów
→ 8 zł dla członków spoza ZHP Chorągwi Krakowskiej (gra OPEN)
Wpłaty za patrol wraz z opiekunem należy dokonać na konto: 60 85910007 0020 0055 2365 0007
Z dopiskiem: Święto Chorągwi + nazwa patrolu + hufiec
Trasa Open: Święto Chorągwi + nazwa zespołu + OPEN
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
→
→
→
→
→
→

Program
Nagrody dla najlepszych
Dyplomy dla każdego patrolu
Ciepłą herbatę
Drugie śniadanie – pączek
Pamiątkowy znaczek

Każdy patrol jest zobowiązany posiadać:
→ Zgody rodziców niepełnoletnich uczestników na udział w przedsięwzięciu,
→ Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie patrolu
→ Co najmniej jeden telefon komórkowy ( do kontaktów z patrolem – na podany w zgłoszeniu numer)
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→
→
→
→
→
→
→

Wygodne buty,
Mundur,
Coś przeciwdeszczowego,
Ubranie dostosowane do warunków atmosferycznych
Dodatkowych szczegółów będą udzielać organizatorzy poszczególnych gier.
Drużynowi, patrolowi harcerskie nakrycie głowy – OBOWIĄZKOWO!
Element biało – czerwony (każdy uczestnik Święta Chorągwi)

Zgłoszenia:
Do 10.03.2018 Przez formularz dostępny pod linkiem: https://goo.gl/Bm7hhr
Po 10.03.2018 zgłoszenia nie będą przyjmowane! Związane jest to z kwestiami organizacyjnymi gier.
Po zgłoszeniu się patrolu na Święto Chorągwi, do 15.03 patrolowy (na e – maila podanego w zgłoszeniu) otrzyma
szczegółową informację od poszczególnych kierowników referatów/organizatorów gier.

Uwaga!

Patrole, które zgłoszą się na Święto Patrona Chorągwi i nie przyjadą w dniu 24.03, ponoszą pełną odpłatność.
Rezygnację z udziału w przedsięwzięciu można zgłosić do 10.03 – Rezygnacja z Gry po 20.03 wiąże się z brakiem
zwrotu wpisowego.
Plan Święta Chorągwi
10:00 - 11:15 apel rozpoczynający na Rynku Głównym w Krakowie
Po zakończeniu apelu patrolowi spotykają się w następujących miejscach aby dokonać wpłat
i otrzymać instrukcje dotyczące gier:
→ Zuchy - przy Płycie Tadeusza Kościuszki
→ Harcerze - przy rzeźbie Igora Mitoraja „Eros Bendato” potocznie zwana głowa i znajdującą się przy Wieży
Ratuszowej
→ Harcerze Starsi - przy Kościele św. Wojciecha
→ Wędrownicy - na środku placu apelowego
→ Seniorzy – pod Ratuszem
→ Open – przy wejściu do Sukiennic (od strony placu , gdzie będzie się odbywał apel)
11:30 - 14:00 Miejsce zostanie podane w osobnym komunikacje do komendantów
→ uroczysta odprawa z komendantami hufców
15:30 - 17:00 - Zakończenie gier miejskich
15:30 – Zakończenie gry zuchowej i gry harcerskiej i starszoharcerskiej
17:00 – Zakończenie pozostałych gier
Szczegółowych informacji udzielają:
→ Wszelkie sprawy organizacyjne oraz informacje dotyczące trasy OPEN
hm. Anna Nowak (519-353-323, program@krakowska.zhp.pl )
→ Informacje dotyczące odprawy komendantów hufców
hm. Bartosz Zawisza (504-970-032)
→ Informacje w sprawie poszczególnych grup metodycznych
phm. Karolina Szlachetka (691-146-588) - ZUCHY
phm. Marlena Maliszewska ( 506-794-778) - HARCERZE
hm. Ewa Job (506-177-798) – HARCERZE STARSI
phm. Wojciech Kubica ( 608-574-967) - WĘDROWNICY
hm. Janina Dworzak (604-240-356) – SENIORZY
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Do zobaczenia w Krakowie!
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