
Regulamin – Dzień Myśli Braterskiej 
 

1. Wydarzenie odbędzie się 18.02.2017 r. w godzinach: 9.30-13.30 na terenie miasta 

Kielce. 

2. Organizatorem wydarzenia jest Krąg Instruktorski „Per Aspera Ad Astra”. 

3. Warunki uczestnictwa: 

 W wydarzeniu mogą brać udział harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, 

instruktorzy oraz seniorzy z Hufca Kielce-Miasto. 

 Harcerze, harcerzy starsi, instruktorzy biorą udział w grze terenowej, sesji 

oraz podsumowaniu. 

 Instruktorzy oraz seniorzy biorą udział w sesji i podsumowaniu. 

 Drużyny deklarujące chęć uczestnictwa w wydarzeniu powinny składać  

się z 6-10 osób. 

 Każdy patrol musi posiadać pełnoletniego opiekuna. 

 Patrole są zobowiązane do wykupienia ubezpieczenia NNW, patrole,  

które nie będą miały aktualnego ubezpieczenia nie wezmą udziału w grze. 

 Każdy uczestnik powinien być ubrany w mundur oraz posiadać buty  

na zmianę. 

4. Dyskwalifikacja uczestnika może nastąpić w wypadku nieprzestrzegania Prawa 

Harcerskiego oraz regulaminu. 

5. Wydarzenie odbędzie się bez względu na pogodę i inne okoliczności. 

6. Sprawy sporne i nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy. W razie pytań 

proszę pisać na adres mailowy: DMB@onet.com.pl lub dzwonić pod numer 

500724787 (Komendantka wydarzenia - pwd. Anna Polańska) 

Zgłoszenia: 

1. Termin zgłoszeń mija 12.02.2017 o godzinie 23.59. 

2. Zgłoszenia wysyłamy na adres mailowy:  DMB@onet.com.pl  

3. Zgłoszenie musi zawierać: 

 Patrole zgłaszające się na grę: nr drużyny, liczbę uczestników, nazwę 

patrolu, opiekuna patrolu, nr telefonu opiekuna. 

 Osoby i patrole zgłaszające się na sesję i podsumowanie: nr drużyny, liczbę 

uczestników. 

4. Zgłoszenie jest równoznaczne ze zobowiązaniem wniesienia opłaty zgłoszeniowej 

wynoszącej 5 zł za uczestnika (osoby biorące udział w grze, opiekun patrolu nie 

wnosi opłaty zgłoszeniowej). Płatność będzie odbierana podczas rejestracji. 

Informacje dodatkowe: 

1. Patrole biorące udział w grze rejestrują się w godzinach 9.30-10.00 w Punkcie 

Rejestracyjnym w Parku im. S. Staszica (muszla).  

2. Instruktorzy biorą udział w sesji o godzinie 11.30 przy Domu Harcerza na Białogonie. 

3. Seniorzy biorą udział w sesji o godzinie 11.45 przy Domu Harcerza na Białogonie. 
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