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Regulamin gry na Dzień Myśli Braterskiej 2022 

 

1. Organizatorem gry jest Hufiec ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej we współpracy z Hufcem ZHP Wrocław 

Północ. 

2. Kontakt z organizatorem: 

• Strona www: http://wroclaw.zhp.pl/ 

• Adres e-mail: mateusz.wylega@zhp.net.pl 

• Fanpage na Facebooku organizatora: https://www.facebook.com/hufieczhpwroclaw/ 

3. Informacje ogólne: 

• Gra odbędzie się 22.02.2022 r. 

• Gra podzielona jest na trzy trasy odpowiadające pionom metodycznym: 

- trasa zuchowa: Komendant trasy phm. Karolina Waś 

- trasa harcerska: Komendant trasy phm. Aleksandra Brzezicka 

- trasa starszoharcersko/wędrownicza: Komendant trasy phm. Bartosz Mońka 

• Gra odbędzie się w godzinach: 

- trasa zuchowa: 17:30-19:30 

- trasa harcerska: 17:30-19:30 

-trasa starszoharcersko/wędrownicza 17:00-20:00 

• Komendanci każdej z tras podadzą szczegółowe informacje dotyczące gry po otrzymaniu zgłoszenia 

• Każda trasa kończy się Bratnim Kręgiem (w formie dostosowanej do panujących zasad 

epidemiologicznych) w miejscu podanym przez Komendantów tras 

• Ze względu na panującą pandemię na każdej trasie obowiązuje limit 100 osób 

• Uczestnicy są zobowiązani do wpłaty wpisowego w wysokości 5 złotych (przeznaczone na materiały 

programowe i pamiątkę) od członka patrolu do dnia 14.02.2022 r. 

4. Uczestnicy: 

• Gra jest skierowana do zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników. 

• Każdy patrol bierze udział w grze pod opieką pełnoletniego opiekuna, który 

odpowiada za bezpieczeństwo patrolu, zbiera zgody od rodziców oraz 

dopełnia wszelkich potrzebnych formalności. 

• Każdy niepełnoletni uczestnik musi posiadać pisemną zgodę 

rodzica/opiekuna prawnego na udział w grze- w depozycie u opiekuna 

patrolu. 

• Każdy uczestnik powinien mieć widoczną oznakę przynależności do drużyny 

(harcerskie nakrycie głowy, chusta, proporzec). 
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• Gra będzie się toczyć po przestrzeni publicznej, dlatego uczestnicy 

zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania 

"Regulaminu o poruszaniu się na drodze" oraz zabrania odzieży i ekwipunku 

dostosowanego do warunków atmosferycznych. 

• Każdy uczestnik gry zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w środki ochrony 

indywidualnej oraz środki dezynfekcyjne. 

• Każdy patrol zobowiązany jest do posiadania apteczki z wyposażeniem dostosowanym do udzielenia 

pomocy wszystkim członkom patrolu. 

• Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego oraz zasad i zaleceń 

obowiązujących w trakcie pandemii. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania uczestników w tym ewentualne szkody czy 

łamanie przepisów. 

• Patrol nie może się rozdzielać w trakcie gry, członkowie patrolu cały czas pozostają pod opieką 

opiekuna patrolu.  

5. Zgłoszenia:  

• Zgłoszenie patrolu odbywa się poprzez wypełnienie ankiety zgłoszeniowej 

(https://forms.office.com/r/tn9BSYY7g4) do dnia 14.02.2022 r.  

• Warunkiem zakwalifikowania patrolu jest terminowe opłacenie wpisowego w kwocie 5 złotych od 

osoby na konto Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej:  

08 1750 0012 0000 0000 4085 5777 

z tytułem "DSCz- gra DMB 2022 - Nazwa patrolu" Wpisowe należy opłacić jednym przelewem za 

wszystkich uczestników patrolu do dnia 14.02.2022r.  

6. Postanowienia końcowe:  

• Opiekunowie patroli są zobowiązani do:  

- do zgłoszenia wyjścia w macierzystym hufcu - posiadania zgód rodziców uczestników na udział w grze  

- dopilnowania, aby każdy członek patrolu miał wypełnioną e-deklarację ZHP (w przypadku członków 

będących członkami ZHP)  

- posiadania zgód na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku przez ZHP (w 

przypadku uczestników nie będących członkami ZHP)  

- dopilnowania przestrzegania zasad i zaleceń panujących w trakcie pandemii wśród członków patrolu 

• Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi gry, 

organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny. 
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