REGULAMIN
Zlotu Hufca ZHP Piotrków Trybunalski
„Korzenie”- TRZYMORGI, 2-4 czerwca 2017

1. CELE ZLOTU:







realizacja planu zamierzeń programowych Hufca ZHP Piotrków Trybunalski;
podsumowanie pracy rocznej jednostek hufca;
integracja wszystkich środowisk harcerskich;
umożliwienie wykonania zadań wynikających z realizacji otwartych prób instruktorskich;
wychowanie w duchu harcerstwa;
dobra zabawa.

2. ORGANIZATOR:
 Komenda Hufca ZHP Piotrków Trybunalski

3. TERMIN I MIEJSCE:
Zlot odbędzie się bez względu na warunki pogodowe w dniach 2 - 4 czerwca 2017r. na bazie
hufcowej Trzymorgi. Prosimy drużyny o zakwaterowanie do godz. 19:00.
Transport dla drużyn zadeklarowanych, odjeżdża o godz. 17:00 z parkingu przy
ul. Narutowicza.

4. PROGRAM :
Piątek:
17:00- transport
17:00-19:00- zakwaterowanie
19:00-19:30- kolacja
20:00- ognisko inauguracyjne Zlot
Sobota:
8:00-9:00- śniadanie
9:30-13:30- zajęcia w pionach
14:00-15:00- obiad
15:30-18:30- zajęcia w pionach
19:00-19:30- kolacja
20:00- ognisko

Niedziela:
8.00-9.00- śniadanie
9:00 -10:00- Msza polowa
10:00-12:00- pakowanie
12:00- apel kończący, podsumowanie zlotu

5. UCZESTNICTWO W ZLOCIE:
W zlocie mogą uczestniczyć gromady i drużyny Hufca ZHP Piotrków Trybunalski, zgłoszone
w wyznaczonym terminie. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres e-mail:
piotrkowtrybunalski@zhp.pl do 30 maja 2017r. Karta zgłoszenia dostępna na stronie hufca
www.piotrkow.zhp.pl.
Wskazane jest, aby środowiska posiadające własne namioty, zapewniły je dla swoich harcerzy.

6. WPISOWE:
Wpisowe wynosi 20 zł od osoby (dot. również opiekunów) bez transportu lub 30 zł z transportem. Całość kwoty należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2017r.
na konto bankowe Hufca ZHP Piotrków Trybunalski: 10 1020 3916 0000 0902 0022 1648.

7. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:
W ramach wniesionego wpisowego organizatorzy zlotu zapewniają:
 namioty dla ekip bez własnego sprzętu (brak namiotów należy zaznaczyć na karcie
zgłoszeniowej);
 kanadyjki, materace, koce dla wszystkich uczestników zlotu;
 ciepłą herbatę do posiłków;
 obiad w sobotę;
 plakietkę zlotową;
 ubezpieczenie NNW na czas zlotu;
 atrakcyjny program zlotu;
 niespodzianki programowe.

8. TRANSPORT:
Drużyny, które chcą skorzystać z przejazdu na miejsce zlotu w dniu 2.06 i z powrotem w dniu
4.06. powinny zgłosić taką chęć w karcie zgłoszenia. Wpisowe wówczas wynosi 30,00 zł
za uczestnika zlotu.

9.

EKWIPUNEK:
Każdy uczestnik powinien posiadać:
 śpiwór;
 karimatę;
 menażkę;
 prowiant na śniadania i kolacje;
 kubek do ciepłej herbaty;
 latarkę;
 przybory toaletowe;
 ubiór wg uznania
 pełne umundurowanie;
 apteczka pierwszej pomocy na drużynę.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 W przypadku rezygnacji z udziału ze zlotu, wpisowe nie podlega zwrotowi.
 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników
zlotu.
 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komendy Hufca ZHP Piotrków
Trybunalski.

Czuwaj!
Komenda Hufca ZHP Piotrków Trybunalski

