Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ”Mazowsze” Płock
REGULAMIN
Złaz Harcerek i Harcerzy z okazji
19 – 21.02.2016 r. - Nowe Miszewo

Dnia

Myśli

Braterskiej

I. Cele Złazu:

1.
2.
3.
4.

Integracja środowiska harcerskiego w Hufcu ZHP „Mazowsze Płock,
Rozwijanie przyjaźni, braterstwa pomiędzy drużynami,
Wypromowanie przez uczestników złazu swojego miejsca zamieszkania,
Zapewnienie harcerzom i dzieciom niezorganizowanego aktywnego
wypoczynku regenerującego zdrowie.

II. Organizator złazu:

Hufiec ZHP ”Mazowsze” Płock
36 DSH „Niezłomni” z Nowego Miszewa

III. Termin i miejsce złazu :
19 - 21 lutego 2016 r. – Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie

V. Uczestnictwo i zgłoszenia

1. Uczestnikami złazu są reprezentacje gromad zuchowych, drużyn harcerskich,
starszo harcerskich i wędrowniczych, w liczbie 6-10 uczestników + pełnoletni
instruktor ZHP lub opiekun drużyny.
2. Zgłoszenie drużyn dokonuje się pisemnie wg załączonej karty zgłoszenia do dnia
15.02.2016r. Decyduje przy przyjęciu na złaz data zgłoszenia patrolu oraz
dodatkowa składka zadaniowa.
3. Dodatkowa składka zadaniowa od uczestnika:18zł.(wpisowe na konto lub do
kasy hufca do dnia 15.02.2016 r.)

VI. Zakwaterowanie i wyżywienie:

1. Organizator zapewnia nocleg w budynku szkolnym (konieczne jest zabranie ze
sobą koca lub śpiwora, karimatę oraz miękkiego obuwia,
2. Organizator zapewnia wrzątek do każdego posiłku,
20.02.2016 r.-ciepły posiłek turystyczny. Każdy uczestnik musi posiadać
naczynie do herbaty i do ciepłego posiłku,
3. Każdy patrol powinien oznaczać się wyraźnym elementem harcerskim lub
posiadać ubiór turystyczny,

VII. Uprawnienia uczestników:

1.Wszystkie drużyny biorące udział w złazie otrzymają pamiątkowy znaczek,
dyplomy za udział w grze terenowej, nagrody dla najlepszych drużyn.
Na złazie wręczone zostaną nagrody za udział w zadaniu Bożonarodzeniowym.

2.Każda drużyna
ubezpieczona.

z hufca „Mazowsze” Płock biorąca udział w złazie będzie

VIII. Komenda złazu :
Pwd. Monika Guzanek
Sam. Luiza Głowacka
Sam. Zuzanna Downarowicz
Ćw. Tomasz Staniszewski

IX. Program złazu:
19.02.2016 r. – piątek
18-19.00 - zakwaterowanie drużyn
19.00-20.00 - kolacja
20.00-22.00 – zabawy integracyjne
20.02.2016 r. - sobota
8.00-9.00 - śniadanie
9.30-14.00 - gra terenowa
13.00-14.45 – obiad
16.00-18.00 –zajęcia
19.00–20.00 – kolacja
20.30–22.00 – świeczkowisko obrzędowe
21.02.2016 r. - niedziela
7.30-9.00 - pobudka, sprzątanie miejsc noclegowych, śniadanie,
10.00 - uroczysta msza święta z okazji Dnia Myśli Braterskiej,
11.00 - 11.30 - apel, zakończenie złazu.

X. Postanowienia końcowe:
1.Złaz odbędzie się bez względu na pogodę,
2.Za zdrowie i życie uczestników na złazie odpowiada opiekun drużyny.
3.Wszyscy uczestnicy rajdu mają obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu,
przepisów o ochronie przyrody ,bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przepisów
ruchu drogowego. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas biwaku ponoszą
drużyny rajdowe .
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian oraz ostateczną
interpretację niniejszego regulaminu.
Zgłoszenia i kontakt
mazowszeplock@zhp.pl

