
 

 
 

 
 

Regulamin 

Zjazdu Plemion Wędrownych 

 
 
 

 

 

Hufiec ZHP Wrocław 

im. Polonii Wrocławskiej 



 

Wpisowe: 
50zł od każdego członka patrolu płatne do 25.05.2018 r. 

Opiekun jak i szef patrolu (może to być ta sama osoba) również ponoszą wpisowe. Wpisowe 

należy wpłacić na konto: 

 

Hufiec ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej 

pl. Św. Macieja 5a, 50-244 Wrocław 

 

Nr konta: 41 1140 2017 0000 4202 1306 8431 
do dnia 25.05.2018 r. z dopiskiem: Zjazd Plemion Wędrownych – Wpisowe [Nazwa Patrolu], [Imie i 

nazwisko szefa patrolu], [Nazwa Hufca] 

 

Zgody: 
Każdy patrol musi w terminie do 25.05.2018 r. wysłać skan zgody Komendanta Hufca na udział 

patrolu w zjeździe oraz listę uczestników (w formie pliku do wypełnienia, wysłanego w załączn iku) 

na e-mail organizatorów zjazdu: 347@zhp.net.pl. 

  

Organizatorzy zapewniają: 
-Miejsce pod rozłożenie namiotów 

-Obiad w sobotę 

-Miejsce ogniskowe 

-Dostęp do toalety i umywalek 

 

Każdy patrol powinien mieć: 
-W składzie pełnoletniego opiekuna, 

- Zgody rodziców od niepełnoletnich członków patrolu (wysłane w załączniku). 

- Zgodę komendanta hufca na udział patrolu w zlocie 

- Składniki na posiłki (śniadania i kolacje) 

- Namioty i sprzęt biwakowy (nocleg przez 3 dni odbywa się w namiotach) 

https://maps.google.com/?q=pl.+%C5%9Aw.+Macieja+5a,+50-244+Wroc%C5%82aw&entry=gmail&source=g
mailto:347@zhp.net.pl


 

 

 

Termin zjazdu: 01-03.06.2018 

 
Miejsce:  
Agroturystyka „U Rumcajsa” 

ul. Żeromskiego 19 

58-580 Szklarska poręba 

 

Uczestnicy: 
Patrole wędrownicze (uczestnicy w wieku 16-21 lat, rocznik 2002 i starsi), minimalna ilość patrolu to 6 

osób (wliczając opiekuna patrolu). Po wcześniejszym uzgodnieniu  

z organizatorami zjazdu istnieje możliwość zgłoszenia patrolu o innej liczbie osób. 

 

Organizatorzy: 
347 Próbna Wrocławska Drużyna Wędrownicza „Watra” – Wrocławski Szczep Harcerski "347", Hufiec 

ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej 
 

Potwierdzenie zakwalifikowania patrolu na wydarzenie 
Potwierdzenia o udziale w zjeździe zostaną wysłane drogą mailową (na adres podany podczas zgłoszeń) 

 

Na zakwalifikowanie patrolu na zjazd wpływa: 

- Zgłoszenie się w określonym wcześniej terminie 

- Wpłacenie wpisowych w określonym wcześniej terminie 

- Wysłanie skanu zgody Komendanta Hufca oraz listy uczestników w określonym wcześniej terminie 

 
Dodatkowe informacje o Zjeździe: 

Pozostałe informacje dotyczące Zjazdu publikowane będą w wydarzeniu na facebooku (link 

wysłany mailowo po jego utworzeniu). W razie pytań prosimy o kontakt na e-mail: 347@zhp.net.pl 

 
Sprawy różne: 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu oraz bez - zwłoczne 

poinformowanie o tym uczestników imprezy drogą mailową. 

 
Uczestnicy Zjazdu Plemion Wędrownych są zobowiązani do: 

-przestrzegania Prawa Harcerskiego, 

-przestrzegania ciszy nocnej (poza miejscami wyznaczonymi na rozmowy czy śpiewanie, 

w godzinach określonych przez organizatorów),  

-stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, jak również: regulaminu poruszania się po 

drogach, regulaminu mundurowego ZHP, regulaminu PPOŻ. 

 

mailto:347@zhp.net.pl
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