
             

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Cel: Uhonorowanie Święta ZHP Chorągwi Krakowskiej 

         Praca z bohaterem Chorągwi  

         Kształtowanie postaw radosnego patriotyzmu  

         Mobilizacja gromad i drużyn do pracy harcerskiej  

         Rozpoczęcie nowego roku harcerskiego  

         

Miejsce realizacji: Małopolska- program jest realizowany na terenie każdego 

hufca Chorągwi Krakowskiej 

 

Termin: 29.08.2020 r. 

 

Uczestnicy:  

 Zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy Chorągwi Krakowskiej 

 Uczestnicy projektu „Małopolska Sieć Świetlic Podwórkowych" podzieleni  

na grupy metodyczne. 

 

Zgłoszenia: 

Start: 1.08.2020 przez formularz dostępny pod linkiem na stronie  

www.krakowska.zhp.pl/swieto-patrona 

 

Zakończenie: 19.08.2020 r. do godzinie 23:59.  

Po 19.08.2020 r. zgłoszenia nie będą przyjmowane! Związane jest to z kwestiami 

organizacyjnymi gier. 

Po zgłoszeniu się patrolu na Święto Chorągwi, patrolowy otrzyma maila 

potwierdzającego zgłoszenie i szczegółowe informacje odnośnie programu.  

 

 

 

Regulamin Święta ZHP Chorągwi Krakowskiej 

 

 

 
 

 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.krakowska.zhp.pl%2Fswieto-patrona&data=02%7C01%7Ckinga.delimata%40zhp.net.pl%7C6ed53df676814808249808d828ff1909%7Ce1368d1e39754ce6893dfc351fd44dcd%7C0%7C0%7C637304423420265747&sdata=6Hfr4yFyaqihxCVHDqBrzbajJ99AbZqA6%2FqtPKUYj6I%3D&reserved=0


            

  

 

 

 

 

 

 

  

 

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.  

Dodatkowe informacje będą udzielane przez organizatorów poszczególnych gier  

po zamknięciu zgłoszeń (w mailu zwrotnym).  

 

Przebieg Święta:  

 Godzina 10:00 - patrole spotykają się w wskazanym miejscu  

na terenie waszego hufca  

(dokładna lokalizacja zostanie przesłana drogą mailową w dniu 22.08.) 

 10:00 - 16:00 -patrole otrzymują materiały programowe i realizują 

drużyna zadania z nich wynikające.  

 16:00 –rozpoczęcie części wspólnej pionami metodycznymi  

(szczegóły zostaną przekazane drogą mailową w dniu 22.08. informacje  

o formie zakończenia i czasie trwania). 

 

Szczegółowych informacji udzielają: 

 W sprawach organizacyjnych 

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

Informacje w sprawie poszczególnych grup metodycznych (od 15.08.)  

 phm. Karolina Szlachetka (691 146 588) – ZUCHY 

 hm. Magdalena Furtak (606 377 432) – HARCERZE 

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

 hm. Wojciech Kubica (518 402 323) - WĘDROWNICY  

 

 

Regulamin Święta ZHP Chorągwi Krakowskiej 
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