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REGULAMIN GRY Z OKAZJI DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ 2023 

„Podaj pomocną dłoń” 

 

I. Organizatorem gry jest: 

• Hufiec ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej przy pomocy Hufca ZHP Wrocław 

Północ 

II. Kontakt z organizatorem: 

• e-mail: mateusz.wylega@zhp.net.pl  

• Strona organizatora: http://wroclaw.zhp.pl/ 

III. Informacje ogólne: 

• Gra odbędzie się 22.02.2023 r. 

• Hasłem przewodnim gry będzie "Podaj pomocną dłoń” 

• Gra zakończy się Bratnim Kręgiem na Wrocławskim Rynku o godzinie 19:00 

• Uczestnicy są zobowiązani do wpłaty wpisowego wysokości 10 zł od zgłoszonego 

członka patrolu, do dnia 20.02.2023 r.  

IV. Uczestnicy: 

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

wszystkich organizacji harcerskich;  

• Uczestnicy biorą udział w grze w ok. 4-10 osobowych patrolach (sugerowana liczba); 

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

za bezpieczeństwo patrolu i zbiera zgody od rodziców oraz dopełnia wszelkich 

potrzebnych formalności; 

• Każdy niepełnoletni uczestnik musi posiadać zgodę rodzica/ prawnego opiekuna na 

udział w grze – w depozycie u Opiekuna Patrolu; 

• Każdy uczestnik powinien mieć widoczną oznakę przynależności do drużyny 

(harcerskie nakrycie głowy, chusta na kurtce, proporzec), dostosowane do aktualnych 

warunków pogodowych; 

http://wroclaw.zhp.pl/


  
  

• Gra będzie toczy się w przestrzeni publicznej, dlatego uczestnicy zobowiązani są do 

zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania „Regulaminu o poruszaniu się na 

drodze” oraz zabraniu odzieży i ekwipunku dostosowanego do warunków 

atmosferycznych; 

• Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego; 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania uczestników i ewentualne 

szkody czy łamanie przepisów; 

• Patrol nie może rozdzielać się w czasie gry, członkowie patrolu w trakcie cały czas 

trwania gry pozostają pod opieką Opiekuna Patrolu. 

V. Zgłoszenia: 

• Zgłoszenie patrolu odbywa się poprzez wysłanie ankietę pod linkiem:   

• Warunkiem zakwalifikowania patrolu jest opłacenie wpisowego w kwocie 10 zł od 

osoby na konto Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej:  

08 1750 0012 0000 0000 4085 5777 z tytułem: „Składka zadaniowa gra DMB 2023 + 

nazwa patrolu” lub dokonać wpłaty osobiście na dyżurze w hufcu. Wpisowe należy 

opłacić do dnia 20.02.2023 r. 

VI. Postanowienia końcowe: 

• Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 

organizatorowi gry. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania 

przyczyny. 


