
REGULAMIN ZLOTU BRATNICH DRUŻYN „WYKUS” 2019 

 

§ 1. Przepisy ogólne 

1. Zlot Bratnich Drużyn „Wykus” 2019, zwany dalej „Zlotem”, odbywa się 
w terminie 13-16 czerwca 2019 r. 

2. Trasa Zlotu to Wielka Wieś – Starachowice – Uroczysko „Wykus” – Wąchock. 
Zlot odbywa się na trasie, więc za miejsce Zlotu uważa się aktualne miejsce, gdzie 
przebywają uczestnicy, opiekunowie oraz organizatorzy.  

3. Rozpoczęcie Zlotu jest na Placu Floriańskim w Skarżysku-Kamiennej, o godz. 
9.00, 14 czerwca. Koniec Zlotu około godz. 13.00 w szkole podstawowej 
w Wąchocku, 17 czerwca.  

4. Organizatorem jest Obwód Świętokrzyski ZHR reprezentowany przez Zarząd 
Obwodu Świętokrzyskiego, na czele z przewodniczącą pwd. Anną Szczykutowicz 
wędr., oraz przez komendanta Zlotu pwd. Bartosza Mikołaja Wilkowskiego HO.  

§ 2. Uczestnicy 

1. Uczestnikami Zlotu mogą być harcerze i harcerki ZHR, ZHP oraz innych 
organizacji harcerskich. Wymagany przedział wiekowy to 10-21 lat. Osoby 
powyżej tego wieku mogą być zgłaszane jako opiekunowie, goście honorowi lub 
organizatorzy.  

2. Uczestnicy zgłaszani są w zespołach, zwanych dalej patrolami, w liczbie od 
4 do 10 osób. Każdy patrol wyznacza swojego szefa zespołu. Poza organizatorem 
imprezy, odpowiedzialność za każdy patrol sprawuje pełnoletni opiekun 
harcerski, który nie może mieć pod opieką więcej niż 20 uczestników zlotu. 
Na przykład maksymalnie może mieć dwa patrole 10 osobowe.  

3. Formularz zgłoszeniowy patrolu należy wypełnić do 3 czerwca 2019 r. 
Formularz jest dostępny w zaproszeniach, informatorach zlotowych oraz na 
stronie www.zbd.wykus.pl.  

4. Uczestnicy w wieku 10-15 lat zgłaszają się w patrolu na trasę harcerską. 
Uczestnicy w wieku 16-21 lat zgłaszają się w patrolu na trasę wędrowniczą. 

5. Każdy uczestnik Zlotu zobowiązany jest do uiszczenia składki programowej 
na Zlot w wysokości 30 zł. do dnia 8 czerwca 2018 r. na konto podane w 
komunikacji zlotowej. Wpłaty należy dokonać za cały patrol, podając jego nazwę 
i liczbę osób w patrolu.  

6. Każdy uczestnik nieposiadający 18 lat jest zobowiązany przynieść na miejsce 
startowe Zlotu podpisaną zgodę na uczestnictwo w Zlocie Bratnich Drużyn od 
rodzica lub prawnego opiekuna. Wzór oświadczenia znajduje się 
w komunikacjach zlotowych oraz na stronie www.zbd.wykus.pl. 

7. Zgłoszenie patrolu zobowiązuje wszystkich jego uczestników do 
przestrzegania niniejszego regulaminu.  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zbd.wykus.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0NqpH0bI_mXKKpdNcQVAJHu8R2MBHG1tgVyhMZmeZTjRkpfgRk2VwqNRI&h=AT1WtKx2kHJg-9IcgWu7U8ERCzjiIBR8WEIWMCBiPLMhmNhSJuI4tVJstw9CklKEIeK8LJopym31diKruHOCCpUY8r4e_m_PetdEh6WpEvlBt6agiPLia2bJIu245bCL3-IldQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zbd.wykus.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR26fFVeLIJ7vvs-Cb1PUfh9ezvhEtjql2uuw2OsXKq_6jRoXudtnjBRX9o&h=AT2GO8w8HrKfzWaYslpeo7qMq0akLohRPgLzOnEySXhtnRS5mwdQxJH5wXYvXHVhN_dYgyXpwXHDwbIX6eKsnsgYdJFg5BaMpDWOYo2HAUITYxRIqReoNrX-vp3sJttfgwgw4g


8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych 
z przebiegiem Zlotu w okolicznościach, za które nie ponosi odpowiedzialności, 
w tym do odwołania Zlotu z ważnego powodu. 

9. Zwroty składki programowej respektowane są tylko w przypadku odwołania 
Zlotu lub w przypadku zmiany miejsca lub zmiany terminu odbycia Zlotu – 
w takim przypadku uczestnikowi Zlotu nie będzie przysługiwała żadna 
rekompensata lub odszkodowanie poza zwrotem składki.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób na imprezie 
bez podania przyczyn. 

§ 3. Zasady postępowania 

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Zlotu:  

· broni,  

· materiałów wybuchowych,  

· wyrobów pirotechnicznych,  

· materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

· napojów alkoholowych,  

· środków odurzających lub substancji psychotropowych.  

2. Organizator może odmówić przebywania na Zlocie osobom:  

· znajdującym się pod jakimkolwiek wpływem alkoholu, środków odurzających, 
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,  

· posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, 
napoje, środki lub substancje, 

· zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym 
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Zlotu,  

3. Uczestnicy Zlotu zobowiązani są stosować się do poleceń Służb Porządkowych 
oraz Informacyjnych, w tym w szczególności Oboźnego, Komendanta Zlotu oraz 
Szefa służby medycznej.  

4. Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu 
przeciwpożarowego oraz regulaminu poruszania się na drogach, które są 
załącznikiem do niniejszego regulaminu. 

5. Uczestnicy Zlotu oraz ich opiekunowie zobowiązani są do informowania 
Organizatora o wszystkich sprawach dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia, 
życia uczestników, w szczególności o spóźnionym przyjeździe uczestnika, 
przedwczesnym wyjeździe ze Zlotu, wszelkich urazach, chorobach, 
dolegliwościach lub potrzebach. Zabronione jest wprowadzanie na teren Zlotu 
niezarejestrowanych osób lub samowolne oddalanie się bez opiekuna, oraz 
oddalanie się opiekuna razem lub bez swoich podopiecznych bez 
poinformowania o tym Organizatora.  



6. Patrole poruszają się po trasie Zlotu zgodnie z jej planem. Zabronione jest 
rozdzielanie patrolu na jego trasie.  

7. Uczestnicy dostosowują się do wcześniej komunikowanego planu 
godzinowego Zlotu wraz z pobudkami, ciszą nocną, posiłkami itd.  

8. Uczestnicy biorą udział w programie Zlotu, chyba że Organizator pozwolił na 
pozostanie w bazie zlotowej ze względu na ważną sprawę np. chorobę, 
dolegliwości.  

9. Opiekun bierze współodpowiedzialność za swoich podopiecznych nawet jeśli 
nie ma ich w zasięgu swojego wzroku. 

10. Opiekun bierze współodpowiedzialność za rzeczy zniszczone przez swoich 
podopiecznych np. majątek zlotu, majątek osób trzecich, majątek państwowy. 

§ 4 Bezpieczeństwo 

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Zlocie oraz 
porządek podczas trwania Zlotu, poprzez m.in.:  

· Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się kolorowymi 
opaskami;  

· powołanie Oboźnego Zlotu, kierującego Służbami Porządkowymi, 
Informacyjnymi;  

· udostępnienie pomocy medycznej. 

2. Organizator, w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi, jest 
uprawniony do utrwalania Zlotu, a w szczególności zachowania osób, za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

3. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, 
że:  

· Służby Porządkowe, Informacyjne, zabezpieczenie medyczne oraz Organizator 
znają rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasady postępowania 
na wypadek pożaru;  

· Służby Porządkowe i Informacyjne oraz zabezpieczenie medyczne znają zasady 
postępowania w zakresie prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży 
pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej 
pomocy medycznej. 

4. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym 
w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:  

· legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,  

· przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że 
osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty, 



· wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny 
lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Zlotu, a w przypadku 
niewykonania takich poleceń – usuwania ich ze Zlotu. 

§ 4 Informacyjne 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.zbd.wykus.pl. 

2. Podczas Zlotu Regulamin zostanie wywieszony w widocznych miejscach na 
terenie Zlotu. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zbd.wykus.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3UV85h1sCEIBBP644DwAJ-dtlFeiYup82zABaI3eDbWmTOAl0CqyEpqNs&h=AT3WinzfjhIu1naXC_aeuhwj67dGPt50JCe_evur6Uo-EiOEheKGRlHqq9GVFDhNOhqUJja6MURILM8Y0WltwHssjevms9bT0YcXieuUGp1zlciYEcrgySnhNYkejCpt8DoLag

