
` 

 
 

 
 

 

 

 

 

regulamin 
 

 

 

 

 

 



Regulamin 

Referat Wędrowniczy ZHP Chorągwi Krakowskiej                                                 „Wyobraź sobie ZDW” 

podstawowe informacje 
Organizator: Referat Wędrowniczy ZHP Chorągwi Krakowskiej. 

Termin: 11-14 czerwca 2020 r. 

Miejsce: Każdy w swoim domu i okolicy! 

Koszt: 5 zł. 

Odbiorcy: Zlot skierowany jest do wędrowników skupionych w patrolach 

z drużyn wędrowniczych i próbnych drużyn wędrowniczych wchodzących 

w skład Chorągwi Krakowskiej ZHP. Patrole składają się z członków jednej 

podstawowej jednostki organizacyjnej ZHP. 

Forma zgłoszenia: formularz online, wykonanie zadania przedzlotowego. 

Link do formularza: https://tiny.pl/7gh14  

nasza misja 
 „Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl, pomóż – czyli działaj!” 

Zlot Drużyn Wędrowniczych ZHP Chorągwi Krakowskiej jest cyklicznym 

świętem wędrowników z całej Małopolski. Jako organizatorzy Zlotu, jeste-

śmy przekonani, że drużyna wędrownicza tworzy trzon naszej organizacji, 

wpływając na jakość wszystkich działań podejmowanych w całej organiza-

cji. Nasi wędrownicy zaangażowani na co dzień w tak wiele różnych inicja-

tyw, kończąc rok harcerski – za pośrednictwem Zlotu, zyskują możliwość 

spotkania z rówieśnikami, przed którymi rzeczywistość stawia dziś nieba-

nalne wyzwania. Zlot Drużyn Wędrowniczych jest więc czasem spotkań, wy-

miany doświadczeń, budowania wzajemnych relacji i zdobywania inspiracji, 

i co równie ważne - współtworzeniu tożsamości młodzieży harcerskiej.  

Zlot dedykowany jest drużynom w całości, nie tylko kadrze wędrowni-

czej, czy pojedynczym wędrownikom. To okazja do zacieśnienia więzi 

w drużynie i budowania wspólnoty. Zlot to wydarzenie, w trakcie którego 

staramy się przybliżyć i umocnić ducha wędrownictwa. Zlot to dni i noce, 

które wypełniają ambitne działania, dźwięki gitary, blask ogniska, niecich-

nące rozmowy i atmosfera przyjaźni. To czas wędrówki, dostrzegania ota-

czającego nas świata i drugiego człowieka, ale także siebie samego. Okazja 

do odkrywania mniej znanych kultur i zakątków Małopolski. To czas służby, 

inspiracji dla drużyny i samego siebie. To czas rozwoju, zdobywania nowych 

umiejętności i motywacji. To czas zatrzymania się, wyciszenia i refleksji. 

W naszych działaniach, bezustannie towarzyszy nam Dewiza Wędrownicza 

będąca inspiracją i drogowskazem dla każdego podejmowanego przedsię-

wzięcia. Pragniemy, by towarzyszyła także naszym wędrownikom. 

 
 

https://tiny.pl/7gh14
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idea „wyobraź sobie” 
W tym roku spotykamy się zdalnie. Będziemy razem w nieco inny sposób, 

taki do którego nie przywykliśmy, nienaturalny dla nas. Ale ZDW tworzymy 

my! Spotkajmy się i trzymajmy razem, pokażmy siłę wędrowników z naszej 

chorągwi. Jesteśmy silniejsi niż dystans i zamknięcie. 

Wyobraźmy sobie, że ZDW odbywa się normalnie, że świat nie wywrócił 

się do góry nogami, że nie wszystko, co miało się odbyć powinno zostać 

odwołane. Bo zlot się odbędzie, a świat stoi jak wcześniej. To sytuacja, 

z której możemy wyjść silniejsi. I wyjdziemy.  

 

cele 
 Zmobilizowanie wędrowników do podejmowania wyzwań, jakim jest 

między innymi tworzenie drużyny wędrowniczej. 

 Wzmocnienie środowisk wędrowniczych Chorągwi Krakowskiej. 

 Zachęcenie wędrowników oraz kadry wędrowniczej do podejmowania 

wyczynów, ich racjonalnego planowania i realizacji. 

 Ukazanie siły i atrakcyjności ruchu wędrowniczego. 

 Praca z kadrą wędrowniczą Chorągwi Krakowskiej ZHP. 

 Rozwój kadry wędrowniczej oraz jej inspiracja, by otrzymała jak najwię-

cej pomysłów, narzędzi do pracy z instrumentami metodycznymi oraz for-

mami pracy dostępnymi dla wędrowników. 

 Stworzenie jak najlepszych warunków do wymiany doświadczeń między 

wędrownikami z całej Chorągwi Krakowskiej.  

 Pielęgnowanie wartości wynikających z Prawa i Przyrzeczenia Harcer-

skiego oraz idei wędrowniczych na podstawie symboliki watry wędrowniczej 

(służba, rozwój, poszukiwanie swojego miejsca w społeczeństwie, siła ciała, 

rozumu i ducha, dbanie o środowisko naturalne). 

 Zachęcenie uczestników do otwarcia się na nowe umiejętności i aktyw-

ności, wyjście z działaniami patroli na zewnątrz organizacji, między innymi 

poprzez pełnienie służby podczas zlotu. 

 Odbycie się sejmiku wędrowniczego dla kadry, na którym podejmowana 

będzie dyskusja dotycząca rozwoju ruchu wędrowniczego Chorągwi Krakow-

skiej oraz możliwej zmiany formy ZDW. 
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ważne terminy 

 

 

 

Potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 5 dni od uiszczenia opłaty za Zlot w wersji 

elektronicznej na adres e-mail edyta.tobiasiewicz@zhp.net.pl. 

Ważne: Po wysłaniu zgłoszenia i opłaceniu wpisowego każdy patrol powinien w ciągu 

trzech dni otrzymać informację zwrotną od komendy Zlotu. W razie braku informacji 

zwrotnej, prosimy o bezpośredni kontakt do osoby odpowiedzialnej w komendzie Zlotu 

za zgłoszenia na adres mailowy edyta.tobiasiewicz@zhp.net.pl. 
 

 
harmonogram zlotu 

Dzień I Dzień II Dzień III Dzień IV 

10:00 

Wyjście na wędrówki (zależnie od sytua-

cji, prawdopodobnie indywidualne – 

chociaż w formie spaceru) 

10:00 – 11:30 oraz 11:30 – 13:00 

Warsztaty ze specjalistami. 

W planach fotografia, wyobraźnia, kli-

mat, równość) 

10:00 – 14:00 

Warsztat wędrownika. 

10:00 – 14:00 

Sejmik Wędrowniczy 

18:00 – 20:00 

Praca w drużynach, podsumowanie wę-

drówki 

17:00 – 19:00 

Praca w drużynach 

19:30 – 21:00 

Minecraft – dodatkowy program wie-

czorny dla chętnych! 

18:00 – 20:00 

Prelekcja Gdzie Bądź  

www.youtube.com/chan-

nel/UCgU8V4vSeu6zLO4ukOK3gmQ 

18:00 – 20:00 

Zakończenie „Wyobraź sobie ZDW” 

Termin realizacji 
Działanie: 

od: do: 

1.05.2020 7.05.2020 Wypełnienie formularza zgłoszeniowego online. 

1.05.2020 14.05.2020 Wpłata na „Wyobraź sobie ZDW”. 

1.06.2020 3.06.2020 
Zapisy na zajęcia przez formularz online. Zostanie 

udostępniony mailowo przed zapisami. 

11.06.2020 14.06.2020 
Zlot Drużyn Wędrowniczych ZHP Chorągwi 

Krakowskiej ♕ 

http://www.youtube.com/channel/UCgU8V4vSeu6zLO4ukOK3gmQ
http://www.youtube.com/channel/UCgU8V4vSeu6zLO4ukOK3gmQ
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zadanie przedzlotowe 

Zadaniem przedzlotowym przygotowującym uczestników do wzięcia udziału 

w „Wyobraź sobie ZDW” jest udział w opracowanej grze opierającej się na 

idei zlotu i cotygodniowych spotkaniach drużyn we własnym gronie. 

Szczegóły gry zostaną przesłane po zakwalifikowaniu się na Zlot i uiszczeniu 

opłaty. 

 

wymogi dla drużyny 
 Każdy członek patrolu wpisany do Systemu Ewidencji ZHP. 

 Dostęp do sprzętu komputerowego przez członkinie i członków patrolu: 

komputera, Internetu, słuchawek. 

wpłaty 
 Opłata za Zlot powinna być uiszczona za cały patrol. 

 Opiekun/patrolowy również ponosi opłatę.  

 Każda drużyna jest zobowiązana przelać na konto bankowe Chorągwi 

Krakowskiej składkę zadaniową w wysokości 5 zł od uczestnika w dniach 

1-14.05.2020 r. 

Ważne: Wpisowe należy wpłacić na konto po otrzymaniu potwierdzenia 

kwalifikacji od Biura Zlotu. 

Ważne: Potwierdzenie przelewu należy przesłać w ciągu 5 dni od daty 

jego wykonania na adres mailowy: 

edyta.tobiasiewicz@zhp.net.pl. 

Dane do przelewu: 

  

Numer konta: 60 8591 0007 0020 0055 2365 0007 

Dane: Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Krakowska 

ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków 

Tytuł przelewu: Składka zadaniowa za ZDW 2020 zdalnie, nazwa dru-

żyny 
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zapewniamy 
 Inspirujący wędrowniczy program zdalnie. 

 Plakietkę pamiątkową. 

 

komenda wydarzenia 
phm. Wojciech Kubica Komendant 

phm. Anna Mroczek HO - Z-czyni Komendanta ds. programu 

pwd. Edyta Tobiasiewicz – Z-czyni Komendanta ds. biura 

phm. Maciej Czarnecki HR - Członek komendy ds. kwatermistrzowskich 

pwd. Julia Moskwa HO – Członkini komendy 

phm. Janusz Żak – Członek komendy 

 

Kadrę „Wyobraź sobie ZDW” poza komendą stanowią instruktorzy i wędrow-

nicy wchodzący w skład zespołów organizujących wydarzenie oraz inne 

osoby delegowane przez organizatora do zadań na miejscu Zlotu. Kadry nie 

obowiązuje limit miejsc zajęciowych. 

program 
 W ramach Zlotu Drużyn Wędrowniczych ZHP Chorągwi Krakowskiej „wy-

obraź sobie” odbędzie się Sejmik Wędrowniczy ZHP Chorągwi Krakowskiej 

oraz program instruktorski. 

 Program będzie odbywał się w formie zdalnej (różne platformy komuni-

kacyjne online, nie tylko Teams) lub pół-zdalnej (np. poprzez wyjścia indy-

widualne lub całej drużyny zależnie od warunków). 

 

zobowiązania uczestników 
1. Przestrzegania Prawa Harcerskiego. 

2. Stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, jak również: 

regulaminu poruszania się po drogach, regulaminu mundurowego ZHP, regu-

laminu przeciwpożarowego, regulaminu kąpieli i regulaminu korzystania ze 

sprzętu wodnego. 

3. Aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach Zlotu. 

4. Zgłoszenie kadrze Zlotu wszelkich sytuacji niebezpiecznych i stanowią-

cych zagrożenie. 

5. Dotrzymania terminu zgłoszenia i wpłaty składki zadaniowej. 

6. Punktualnego przybycia patroli na miejsce rozpoczęcia Zlotu wg. har-

monogramu zawartego w programie Zlotu. 

 

sprawy różne 
1. W czasie trwania wydarzenia zabrania się spożywania napojów alkoho-

lowych oraz innych używek. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści niniejszego re-

gulaminu oraz bezzwłocznego poinformowania o tym uczestników Wydarze-

nia drogą mailową oraz na stronie głównej Zlotu. 

3. Za nieprzestrzeganie regulaminu Zlotu lub regulaminów ZHP lub Prawa 

Harcerskiego organizatorzy mogą podjąć decyzję o usunięciu uczestnika za 

wydarzenia bez zwrotu wpisowego. 

4. Rezygnacja ze Zlotu po wpłacie opłaty Zlotowej powoduje brak zwrotu 

wpisowego. 
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5. Uczestnicy biorą udział w Zlocie na własną odpowiedzialność i ponoszą 

wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie straty i szkody (na 

osobie i mieniu), jakie spowodują. W przypadku osób niepełnoletnich odpo-

wiedzialność ponosi opiekun patrolu i niepełnoletni sprawca będący pod 

jego opieką. 

6. Akceptując regulamin uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń przeciw 

Organizatorom Zlotu, Kadrze i organom ZHP w związku z wypadkami, szko-

dami lub stratami związanymi z imprezą, chyba że wypadek, strata lub 

szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego zaniedbania Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Referat Wędrowniczy Chorągwi Krakowskiej ZHP 

ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków 

 

e-mail zlotu: edyta.tobiasiewicz@zhp.net.pl  

fanpage Zlotu: www.facebok.com/ZDWCK.ZHP/ 

 

fanpage Referatu: www.facebok.com/referat.wedrowniczy.krakowska 

 

 

Komenda „Wyobraź sobie ZDW” 

 

mailto:edyta.tobiasiewicz@zhp.net.pl
http://www.facebok.com/ZDWCK.ZHP/
http://www.facebok.com/referat.wedrowniczy.krakowska

