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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem Zlotu jest Komenda Hufca ZHP Częstochowa. 

2. Zlot odbywa się w terminie 10-12 czerwca 2022 r. na terenie Harcerskiego Ośrodka Szkoleniowo 

Wypoczynkowego „Pająk”. 

3. Za organizację Zlotu odpowiada Komenda Hufca, osoba odpowiedzialna pwd. Paulina Jasińska. 

4. Celem tegorocznego Zlotu hufca jest integracja środowisk hufca ZHP Częstochowa, spotkanie się po 

długiej przerwie spowodowanej pandemią.  

5. Przez cały czas trwania Zlotu uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie niniejszego 

regulaminu, Prawa Harcerskiego, Statutu ZHP, regulaminu „Pająka”, regulaminu bezpieczeństwa p-poż, 

zasad reżimu sanitarnego, a także poleceń Komendy Hufca. 

 

II. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszeń reprezentacji podstawowych jednostek organizacyjnych dokonuje drużynowy lub wyznaczony 

opiekun, będący z jednostką przez cały czas trwania Zlotu. Zgłoszenia odbywają się za pośrednictwem 

formularza. Link do formularza: https://forms.office.com/r/fUbaTnhsau 

2. W przypadku zgłoszenia reprezentacji o liczebności większej niż 20 osób, zgłoszenia dokonuje jeden 

wyznaczony opiekun, który odpowiada za całość reprezentacji. 

3. Zgłoszenia przyjmowane są do 27 maja 2022 r. Jest to termin ostateczny i nieprzekraczalny. Zgłoszenia 

przesłane po terminie lub inną drogą niż przez formularz nie będą brane pod uwagę. 

4. Najpóźniej w dniu przesłania przez opiekuna zgłoszenia, wszyscy członkowie reprezentacji muszą wpłacić 

dodatkową składkę zadaniową. Wpłaty dokonuje każdy uczestnik indywidualnie, na konto hufca (dane 

na stronie internetowej www.czestochowa.zhp.pl) tytułem: ZLOT HUFCA_Imię i nazwisko. 

5. Uczestnikiem Zlotu mogą być tylko osoby z opłaconą bieżącą składką członkowską oraz spełniające 

wymogi zawarte w niniejszym regulaminie.  

6. Wykaz opłat dla poszczególnych uczestników Zlotu Hufca: 40 zł – wpisowe dla uczestników za udział w 

całym Zlocie, 30 zł – udział w części Zlotu. 

7. W cenie Zlotu organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów eksploatacji obiektu, dostęp do urządzeń 

sanitarnych, obiad w sobotę, zajęcia programowe wraz z materiałami. 

  

Regulamin Zlotu Hufca ZHP Częstochowa  

10-12.06.2022 

https://forms.office.com/r/fUbaTnhsau
http://www.czestochowa.zhp.pl/
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III. W CZASIE TRWANIA ZLOTU 

1. Uczestnicy dokonują rejestracji w piątek 10 czerwca. Zakwaterowanie odbywa się pod namiotami, na 

miejscu wskazanym przy rejestracji w godzinach 18:00 - 20:00. 

2. Każda jednostka ma obowiązek przesłać dokumenty dotyczące zatwierdzenia formy wyjazdowej do  

pwd. Pauliny Jasińskiej na e-mail: program@czestochowa.zhp.pl  

3. Opiekun ma obowiązek przestrzegać wszystkich obowiązujących regulaminów oraz dopilnować 

przestrzegania ich przez uczestników. 

4. Opiekun ma obowiązek dopilnować, aby uczestnicy uczestniczyli w zajęciach programowych.  

5. Każdy uczestnik Zlotu ma obowiązek uczestnictwa z zajęciach programowych. 

6. W przypadku rażącego złamania obowiązujących regulaminów, decyzją Komendy, uczestnik może zostać 

wydalony ze Zlotu. 

7. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem Zlotu lub w przypadku wydalenia ze Zlotu, 

wpisowe nie podlega zwrotowi. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Opiekun jednostki jest odpowiedzialny za pozostawienie miejsca biwakowania w stanie niepogorszonym 

oraz do uprzątnięcia wszystkich zanieczyszczeń na miejscu biwakowania podległej mu jednostki. 

2. Uwagi i pytania należy kierować bezpośrednio do członków Komendy Hufca drogą mailową. Ostateczna 

interpretacja regulaminu należy do Komendy Hufca, która zastrzega sobie prawo dokonywania w nim 

zmian. 
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