
                                              

 

 

REGULAMIN INAUGURACJI ROKU HARCERSKIEGO 2021/2022 

ZHP CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ 

organizowanej przez Hufiec ZHP Brzesko im. Mikołaja Kopernika 

 

I. Warunki ogólne:  

1. Inauguracja jest zlotem harcerskim skierowanym do zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, 

wędrowników, instruktorów, członków starszyzny i seniorów działających na terenie ZHP 

Chorągwi Krakowskiej.  

2. Organizatorem jest Hufiec ZHP Brzesko im. Mikołaja Kopernika przy współpracy z Komendą 

ZHP Chorągwi Krakowskiej.  

3. Inauguracja odbędzie się̨ w dniach 18-19 września 2021 r. Inauguracja 18 września przewidziana 

jest dla wszystkich członków Chorągwi Krakowskiej i będzie realizowana na terenie Gminy 

Brzesko (zuchy, harcerze i harcerze starsi) i Gminy Czchów (wędrownicy). Dzień 19 września 

dotyczy uczestników projektu Małopolska Sieć Świetlic Podwórkowych oraz chętnych środowisk, 

szczegółowe informacje otrzymają wychowawcy wspierający drogą mailową oraz komendanci 

hufców. Celem zlotu jest wspólne zainaugurowanie roku harcerskiego 2021/2022, integracja 

gromad i drużyn ZHP Chorągwi Krakowskiej, promocja harcerstwa na terenie działania Hufca 

Brzesko. 

II. Rejestracja i uczestnictwo:  

1. W Inauguracji może uczestniczyć patrol liczący 6-10 zuchów lub 6-15 harcerzy, harcerzy starszych, 

wędrowników. Minimalna ilość uczestników w patrolu to 6 osób + opiekun, maksymalna to 15 osób 

+ opiekun w przypadku patroli harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych, a 10 osób + 

opiekun w przypadku patroli zuchowych.  
 

2. Opiekunem zgłaszanego patrolu jest członek ZHP, w wyjątkowych sytuacjach może to być osoba 

niezrzeszona, która zostanie zaakceptowana przez komendę̨ macierzystego hufca.  



                                              

 

3. Patrol jest rejestrowany do danej grupy metodycznej. Bardzo prosimy o nie mieszanie pionów 

metodycznych w ramach patrolu. W sytuacji zgłoszenia patrolu niezgodnie z pionem metodycznym, 

patrol taki zostanie niezakwalifikowany do udziału w inauguracji. 

4. Patrol jest zobowiązany do okazania w dniu przyjazdu i posiadania w czasie trwania Inauguracji 

polisy NNW patrolu (kopii polisy hufcowej), skompletowanej apteczki, listy uczestników wraz z 

numerami PESEL, zgód rodziców na wyjazd dla osób niepełnoletnich oraz oświadczeń związanych z 

COVID-19. Komendanci poszczególnych programów dla grup metodycznych mogą̨ wymagać́ 

dodatkowych dokumentów potrzebnych do udziału patrolu w zaplanowanych punktach programu. 
 

5. W trakcie realizacji każdego z punktów programu Inauguracji opiekun patrolu ma obowiązek 

przebywania z patrolem.  

6. Uczestnicy ubezpieczają się i dojeżdżają na własny koszt.  

7. Instruktorzy, członkowie starszyzny zgłaszają̨ swój udział w Inauguracji indywidualnie poprzez 

kontakt mailowy: anna.poliszak@zhp.pl, a seniorzy poprzez kontakt z druhną hm. Janiną Dworzak.  

8. Rejestracja patroli na Inaugurację odbywa się̨ wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny 

na platformie Microsoft Forms w dniach 10-30.08.2021 r. lub do wyczerpania miejsc          w danym 

pionie metodycznym. Formularze rejestracyjne są dostępne pod linkiem: 

 patrole zuchowe: https://tiny.pl/7573p 

 patrole harcerskie: https://tiny.pl/75gbp 

 patrole starszoharcerskie: https://tiny.pl/7573n 

 patrole wędrownicze: https://tiny.pl/75738 

 

9. Na Inaugurację zostaną̨ zakwalifikowane patrole zuchowe, harcerskie, starszoharcerskie, 

wędrownicze oraz instruktorzy, członkowie starszyzny i seniorzy spełniający warunki zapisane         

w regulaminie.  

10. Imienną listę̨ członków patrolu opiekun zobowiązany jest dostarczyć́ kadrze Inauguracji w chwili 

rejestracji na zlocie w dniu 18 września 2021 r.  

mailto:anna.poliszak@zhp.pl
https://tiny.pl/7573p?fbclid=IwAR0ycKhlMc_284Mx9z-s4X28lraalFPwF9zQ9jWJphNiuShkqpk7GGedhI0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftiny.pl%2F75gbp%3Ffbclid%3DIwAR2GNfb6t4FmeoZ8ptSKTPlSw8RepZGeF8jzA6zANhljs6RPTcpLRVECbX8&h=AT374Y48xHOisyEtj12qN4KD7qs93q6wIkzoYCNLJgZJ7I1liX4wZbXSykrfAFMYLT1q-7qeXVUJRv3az-6fZeLufUsOsNNdyzHunPgyCyWaD76PCpOnlBvmDtywNRc8eN4L6w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftiny.pl%2F7573n%3Ffbclid%3DIwAR2_kAOejCZCQxphJqAiMnmB0OE-zRMd-BgtDURIctngHH5Z_RK11rQJTSc&h=AT374Y48xHOisyEtj12qN4KD7qs93q6wIkzoYCNLJgZJ7I1liX4wZbXSykrfAFMYLT1q-7qeXVUJRv3az-6fZeLufUsOsNNdyzHunPgyCyWaD76PCpOnlBvmDtywNRc8eN4L6w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftiny.pl%2F75738%3Ffbclid%3DIwAR0Vt455-Eg3jWJkSAFUpCG3L0d8bKVJ97hVWE6Xww-33VhZinpj7dBY1_c&h=AT374Y48xHOisyEtj12qN4KD7qs93q6wIkzoYCNLJgZJ7I1liX4wZbXSykrfAFMYLT1q-7qeXVUJRv3az-6fZeLufUsOsNNdyzHunPgyCyWaD76PCpOnlBvmDtywNRc8eN4L6w


                                              

 

III. Program i współzawodnictwo:  

1. Współzawodniczą pomiędzy sobą̨ patrole z tych samych grup metodycznych (poza instruktorami, 

NS, członkami starszyzny i seniorami).  

2. Każdy patrol musi być wyposażony w co najmniej jeden telefon komórkowy z systemem android 

oraz powerbanka z zapasem energii. Patrolowy na telefonie tym powinien zainstalować aplikację 

TerraRun, która jest dostępna w Google Play Store oraz założyć konto na maila podanego                 

w zgłoszeniu.   

3. Każdy patrol będzie zobowiązany do wykonania zadania przedzlotowego, z którego zostanie 

rozliczony na starcie gry w dniu Inauguracji. Szczegóły dotyczące zadania przedzlotowego zostaną 

podane patrolowym po zakończeniu rejestracji. 

4. Ze współzawodnictwa wykluczone są̨ środowiska z Hufca Brzesko, z których wywodzą się osoby 

zaangażowane bezpośrednio w przygotowanie i przeprowadzenie programu Inauguracji. 

5. Inauguracja odbędzie się̨ 18 września 2021 (sobota) w godzinach 9.30 – 20.30. 

6. Organizator w ramach wpisowego zapewnia: obiad, plakietkę̨ zlotową, zajęcia programowe, udział   

w przewidzianych atrakcjach, nagrody i dyplomy dla najlepszych patroli, dyplomy za uczestnictwo 

w Inauguracji dla wszystkich patroli.   

7. Spożywanie obiadu odbywać się będzie wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez organizatorów.  

8. Za szkody wyrządzone przez członków patrolu odpowiada opiekun i członkowie patrolu.  

9. Zgłoszenia zostaną zamknięte 30 sierpnia o godz. 23:59, albo wcześniej po wyczerpaniu wolnych 

miejsc. Organizatorzy poinformują na wydarzeniu Inauguracji na Facebooku 

o osiągnięciu limitu miejsc w danym pionie. O zgłoszeniach decyduje 

kolejność poprawnie przesłanych, kompletnych zgłoszeń. Po 30 sierpnia każdy patrolowy otrzyma 

szczegółowe informacje dotyczące programu zlotu. 



                                              

 

IV. Płatności:  

1. Opiekun jest zobowiązany uiścić wpisowe zgodnie z zadeklarowaną ilością osób. Opiekun jest 

zwolniony z wniesienia składki za siebie w przypadku gdy jego patrol liczy 15 osób, w każdym 

innym ponosi odpłatność jak inni uczestnicy. 

2. Dla wszystkich patroli oraz instruktorów, wpisowe za osobę wynosi 30 zł, płatne do 7 września  

2021 r. Wpłat należy dokonywać na nr konta bankowego: 90 1020 4984 0000 4302 0149 4806  

w tytule przelewu: „nazwa patrolu, hufiec, ilość osób”,  pozostali instruktorzy: imię i nazwisko, 

hufiec. 

V. Rezygnacja i dyskwalifikacja:  

 1. Rezygnacja z udziału w Inauguracji może skutkować brakiem zwrotu wpisowego, ze względu  

na koszty poniesione przez organizatorów.  

 2. Zmiana liczebności patrolu po 7 września jest możliwa tylko po uzyskaniu zgody komendanta 

programu danej grupy metodycznej z zastrzeżeniem, że patrolom nie zostaną zwrócone wpłaty  

za osoby nieobecne.  

 3. Nieprzestrzeganie Prawa Harcerskiego, niniejszego regulaminu i innych przepisów (p-poż., BHP, 

ruchu drogowego) powoduje wykluczenie z dalszego udziału w Inauguracji i dyskwalifikację 

patrolu.  

VI. Postanowienia końcowe:  

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.  

2. O wszelkich zmianach organizator poinformuje uczestników mailowo. 

3. Z uwagi na sytuację wywołaną epidemią COVID-19 wszelkie elementy programu będą realizowane 

z uwzględnieniem aktualnych wytycznych rządowych i sanitarnych. W związku z powyższym 

organizator zastrzega sobie prawo do zmian w planie imprezy. 

4. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani  do zapoznania się z aktualnych wytycznymi rządowymi            

i sanitarnymi oraz ich przestrzegania.   

 


