
             

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Organizator: ZHP Chorągiew Krakowska 

Termin: 21.03.2020 r. 

Uczestnicy Apelu: 

Uczestnikami Apelu z okazji Święta Chorągwi mogą być wszyscy członkowie ZHP 

Chorągwi Krakowskiej, uczestnicy projektu "Małopolska Sieć Świetlic 

Podwórkowych", zaproszeni goście, harcerze, instruktorzy z innych Chorągwi 

ZHP, wszyscy chętni. 

 

Uczestnicy uroczystej odprawy komendantów:  

Komendanci hufców, skarbnicy, zaproszeni goście. 

 

Uczestnicy gier miejskich/  

 Uczestnicy projektu „Małopolska Sieć Świetlic Podwórkowych" podzieleni  

na grupy metodyczne. 

 Zuchy, harcerze starsi, wędrownicy w patrolach max. 15 osobowych  

+ opiekun patrolu. 

 Harcerze w patrolach max. 10 osobowych  + patrolowy + opiekun. 

Koszt:  

5 zł dla członków ZHP oraz ich opiekunów. Uczestnicy projektu „Małopolska Sieć 

Świetlic Podwórkowych" nie ponoszą odpłatności.  

Wpłaty za patrol wraz z opiekunem należy dokonać na konto: 60 85910007 0020 

0055 2365 0007. Tytuł przelewu: „Nazwa patrolu, hufiec, (Z/H/SH/W/S)” 

Zgłoszenia: 

Do 13.03.2020 r. przez formularz dostępny pod linkiem dostępnym na stronie 

http://krakowska.zhp.pl/ 

Po 13.03.2020 r. 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. 

Patrole, które zgłoszą się na Święto Chorągwi i nie przyjadą w dniu 21.03. ponoszą 

pełną odpłatność. Rezygnację z udziału w przedsięwzięciu można zgłosić do 13.03 

na maila program@krakowska.zhp.pl. Rezygnacja z Gry po 13.03 wiąże  

się z brakiem zwrotu wpisowego! 

 

Regulamin Święta ZHP Chorągwi Krakowskiej 

Uhonorowanie Święta ZHP Chorągwi Krakowskiej 

Udział u grach miejskich zorganizowanych  przez referaty metodyczne 

Uroczysta odprawa komendantów hufców 
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W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają: 

 Inspirujący program. 

 Nagrody dla najlepszych patroli.  

 Dyplom dla każdego patrolu. 

 Poczęstunek. 

 Pamiątkowy znaczek. 

 

Każdy patrol jest zobowiązany posiadać: 

 Zgody rodziców niepełnoletnich uczestników na udział w przedsięwzięciu. 

 Wypełnioną listę obecności (zostanie przesłana na maila po zgłoszeniu). 

 Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie patrolu. 

 Co najmniej jeden naładowany telefon komórkowy (do kontaktów z patrolem   

na podany w zgłoszeniu numer). 

 Regulaminowe umundurowanie w tym nakrycie głowy.  

 Ubranie dostosowane do warunków atmosferycznych. 

 Dodatkowe informacje będą udzielane przez organizatorów poszczególnych gier. 

 

Plan Święta Chorągwi 

10:00 - 11:00 Uroczysty Apel na Rynku Głównym w Krakowie. 

Po zakończeniu apelu patrolowi spotykają się w miejscach oznaczonych znaczkami 

metodycznymi by otrzymać instrukcje dotyczące gier. 

      11:30 - 14:00 Uroczysta odprawa z komendantami i skarbnikami hufców  

w siedzibie Chorągwi Krakowskiej, ulica Karmelicka 31.  

16:00 Zakończenie gry dla harcerzy.  

 

16:30 Zakończenie gry dla zuchów, harcerzy starszych i wędrowników.  

 

Szczegółowych informacji udzielają: 

 W sprawach organizacyjnych 

        hm. Kinga Delimata (608 036 899, program@krakowska.zhp.pl) 

 W sprawach dotyczących odprawy komendantów i skarbników hufców 

 hm. Bartosz Zawisza (504 970 032) 

Informacje w sprawie poszczególnych grup metodycznych: 

 phm. Karolina Szlachetka (691 146 588) – ZUCHY 

 hm. Magdalena Furtak ( 606 377 432) – HARCERZE 

 hm. Kinga Delimata (608 036 899)- HARCERZE STARSI  

 phm. Wojciech Kubica (518 402 323) - WĘDROWNICY  

 hm. Janina Dworzak (604 240 356) – SENIORZY 

 

 

Regulamin Święta ZHP Chorągwi Krakowskiej 
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