
 
 

 

Regulamin uczestnictwa 

 

§ 1  

Informacje ogólne 

1. Zlot Związku Harcerstwa Polskiego w Gdańsku organizowany jest przez Główną Kwaterę 

Związku Harcerstwa Polskiego z  siedzibą przy ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa. 

 

2. Organizatorem wyjazdu reprezentacji Chorągwi Śląskiej na Zlot ZHP jest Chorągiew 

Śląska Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą przy ul. Korfantego 8, 40-004 Katowice, 

zwana dalej „Organizatorem”. 

 

3. Gniazdo jest jednostką organizacyjną podczas zlotu, skupiającą drużyny zlotowe z danej 

Chorągwi. Gniazda skupiają się w stanice zlotowe. 

 

4. Zlot ZHP odbędzie się w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej w dniach 6-16 sierpnia 

2018 r. 

 

5. W skład Komendy gniazda wchodzą: 

- phm. Anna Miernik – Komendantka gniazda (tel. 730 14 14 80,  anna.miernik@slaska.zhp.pl), 

- hm. Michał Rzepka- zastępca komendantki ds. organizacyjnych, szef drużyny sztabowej, 

- phm. Wojciech Śliwowski – członek komendy ds. programowych, 

- phm. Przemysław Kowalski – członek komendy ds. programowych, 

- phm. Janusz Karaś – członek komendy ds. promocji. 

- pwd. Mateusz Dudek – członek komendy  odpowiedzialny za kontakty z reprezentacjami 

- pwd. Michał Mazur – członek komendy ds. kwatermistrzowskich 

 

Skład komendy gniazda może ulec zmianie.  

 

 

§ 2  

Warunki uczestnictwa 

 

1. Uczestnikiem Zlotu może być każdy członek Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi 

Śląskiej w wieku 6-9 lat (zuchy), 10-12 lat (harcerze), 13-15 lat (harcerze starsi) i 16-21 lat 

(wędrownicy). 

 

2. Uczestnicy zgłaszani są w zastępach zlotowych. Jeden zastęp zlotowy tworzy 9 osób 

i 1 opiekun, który posiada kwalifikacje do pełnienia funkcji wychowawcy podczas 
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letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

3. Cztery zastępy zlotowe tworzą jedną drużynę zlotową (w sumie 36 uczestników 

i 4 opiekunów). Drużyną podczas Zlotu kieruje drużynowy wskazany w formularzu 

rejestracyjnym spośród jednego z opiekunów.  

 

4. Każdy zastęp zlotowy powinien być jednorodny metodycznie. Wyjątek stanowi grupa 

metodyczna zuchów, gdzie dopuszczalne jest, by członkiem zastępu były 1 lub 2 osoby 

starsze, stanowiące kadrę zastępu (nie licząc opiekuna). 

 

5. Uczestnicy Zlotu i ich opiekunowie pochodzący z jednego Hufca tworzą Reprezentację 

Hufca. Na czele każdej reprezentacji stoi Szef Reprezentacji, będący jednocześnie 

drużynowym zlotowym, który pełni rolę organizacyjną przed, podczas i po Zlocie 

w zakresie jego prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia i podsumowania. 

 

6. Warunkiem uczestnictwa jest terminowe, poprawne przesłanie zgłoszenia, otrzymanie 

potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz zakwalifikowania na zlot, przekazanie 

organizatorowi wszelkich informacji i danych niezbędnych do zorganizowania 

reprezentacji Chorągwi i ewentualnie dopełnienie innych, wyznaczonych przez 

komendę gniazda, czynności oraz wpłacenie kwoty 850,00 zł tytułem dodatkowej 

składki zadaniowej za uczestnictwo w zlocie według harmonogramu zamieszczonego 

w dalszej części regulaminu. 

 

7. Każdy uczestnik Zlotu musi być wpisany do Ewidencji ZHP i mieć opłaconą podstawową 

składkę członkowską. 

 

8. Koszt uczestnictwa w Zlocie może być powiększy o dodatkową składkę zadaniową 

ustaloną przez poszczególne Komendy Hufców. 

 

9. Uczestnikowi zapewnia się: 

 

a. nocleg w warunkach turystycznych, 

b. produkty żywnościowe oraz zestaw do samodzielnego przygotowywania posiłków 

dostarczony przez Komendę Zlotu,  

c. infrastrukturę Zlotu i gniazda, 

d. wyprawkę uczestnika: koszulkę zlotową, chustę zlotową, plakietkę zlotową, identyfikator 

uczestnika zlotu (na „smyczy)”, informator uczestnika zlotu. Komenda zlotu i Komenda 

gniazda nie wykluczają możliwości zmiany składu wyprawki uczestnika, 

 



 
 

 

e. możliwość udziału w programie zlotu i gniazda, 

f. opiekę medyczną. 

 

10. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać zasad panujących na zlocie i w gnieździe,                    

w szczególności przestrzegać Prawa Harcerskiego, stosować się do poleceń swojego 

opiekuna, a także kadry i komendy zlotu oraz gniazda. Komenda gniazda zastrzega sobie 

prawo do wydalenia uczestnika na jego koszt w przypadku uporczywego łamania zasad, 

w tym także do wezwania rodziców, by odebrali dziecko na własny koszt (w przypadku 

osób niepełnoletnich). 

 

11. Hufiec zobowiązany jest do poniesienia odpłatności za wszystkich zgłoszonych 

uczestników i opiekunów. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Zlocie, 

zgłaszający Hufiec może zrekrutować nowego uczestnika, zaś dokonana wpłata 

zostanie zaliczona na poczet jego udziału w Zlocie. W przypadku nieznalezienia 

zastępstwa, dokonana wpłata nie podlega zwrotowi.  

 

 

§ 3  

Program 

1. Program zlotu odbywać się będzie w modułach, w których bierze udział cały zastęp, 

oraz w ramach innych bloków programowych, m.in. w programie Gniazda. 

 

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć w zajęciach programowych. 

 

3. Więcej informacji o programie zlotu dostępnych jest na stronie 

http://gdansk2018.slaska.zhp.pl/. 

 

§ 4  

Kadra gniazda, drużyna sztabowa 

1. Kadrę gniazda stanowią pełnoletni członkowie ZHP, którzy przeszli odpowiednią 

rekrutację. 

 

2. Drużynę Sztabową tworzą osoby powyżej 16 roku życia i jest ona rekrutowana za 

pomocą formularza: https://sluzbagdansk2018.zgloszenia24.pl/. 

 

3. Zadania Drużyny sztabowej umieszczone są na stronie: http://gdansk2018.slaska.zhp.pl/. 
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§ 5  

Terminarz wpłat 

- 20.11.2017 r. - zaliczka w kwocie 150 zł od osoby 

- 20.03.2018 r. - II zaliczka w kwocie 350 zł od osoby 

- 20.05.2018 r. - III zaliczka w kwocie 350 zł od osoby 

 

Wpłaty powinny być dokonywane w wyznaczonych terminach na konto: 91 1020 2313 

0000 3102 0112 8545 w tytule DSCZ Zlot Gdańsk – Hufiec – Ilość osób. Płatności 

dokonuje Komenda Hufca. Nie ma możliwości indywidualnych wpłat. Wyjątek stanowią 

członkowie drużyny sztabowej, którzy dokonują wpłat bezpośrednio na w/w rachunek 

bankowy Komendy Chorągwi Śląskiej. 

 

§ 6  

Postanowienia końcowe 

1. Komenda gniazda zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego 

regulaminu oraz prawo do jego interpretacji. 

 

2. Wszelkie odstępstwa od niniejszego regulaminu wymagają każdorazowej zgody 

Komendy Gniazda. 

 

3. Dodatkowe informacje dot. reprezentacji odstępne są na stronie 

http://gdansk2018.slaska.zhp.pl/, a na temat zlotu na www.gdansk2018.zhp.pl.  

 

4. Wszelkie pytania i kontakt z komendą gniazda możliwy jest pod adresem e-mail: 

zlot@slaska.zhp.pl. 

 

5. Regulamin został zatwierdzono na posiedzeniu Komendy Chorągwi w dniu08.05.2018r. 
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