Regulamin Gry Miejskiej
„Historia i Tradycja Kielc”
7 października 2017 r.

1. Termin:
7 października 2017 r.

2. Organizatorzy:
Hufiec ZHP Kielce-Miasto
•
•
•

Komendant: Dorota Borecka
Z-ca komendantki ds. programu: Natalia Sobczyńska
Kwatermistrz: Wiktoria Dworak

3. Forma:
Gra Miejska

4. Miejsce:
Gra odbędzie się w Kielcach, swym zasięgiem obejmie centrum miasta oraz jego najbliższe
okolice.
Sztab, stanowiący jednocześnie miejsce startu oraz miejsce zakończenia Gry podany
zostanie mailowo po zakończeniu zgłoszeń.

5. Cele:
•
•
•
•

rozbudzenie w uczestnikach lokalnego patriotyzmu
zapoznanie uczestników z pięknem przyrodniczym oraz historycznym regionu
zapoznanie uczestników z historią Kielc z czasów PRL
integracja środowisk i drużyn harcerskich

6. Tematyka:
"Różnie można mówić o PRL-u,
dokonał się skok cywilizacyjny".
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Tematyka Gry nawiązuje do czasów dużego postępu Kielc. To właśnie wtedy wybudowana
została znaczna część budynków, które są dzisiaj nieodłącznym elementem krajobrazu,
jak na przykład Dworzec PKS. Również wtedy w centrum asfaltowano pierwsze ulice, po
których na początku lat 50 zaczęły jeździć autobusy.

7. Patrole:
W Grze biorą udział grupy nazywane patrolami. Każdy patrol składa się z patrolowego (nie
musi być pełnoletni), od 6 do 15 uczestników oraz pełnoletniego opiekuna.
Do obowiązków patrolowego należy:
•
•
•

Zgłoszenie patrolu w wyznaczonym terminie.
Przebywanie z patrolem przez cały czas trwania Gry
Bycie dostępnym pod numerem telefonu komórkowego, podanym przy zgłoszeniu,
przez cały czas trwania Gry

Do obowiązków opiekuna należy:
•

Przebywanie z patrolem przez cały czas trwania Gry
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8. Wyposażenie patrolu
Patrol musi posiadać apteczkę oraz naładowany telefon.
Każdy z uczestników gry miejskiej powinien mieć ze sobą:
•
•

pełne umundurowanie (podczas gry obowiązuje mundur polowy – chusta drużyny);
ubranie dostosowane do warunków atmosferycznych;

9. Cena
Udział w grze miejskiej HiT wynosi 5 zł od osoby.
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
•
•
•

dyplomy dla każdego patrolu
pamiątkowa przypinka dla każdego uczestnika
nagrody dla najlepszych patroli

Opiekunowie patrolu są zwolnieni z opłaty.

10. Zgłoszenia
Zgłoszenia dokonuje patrolowy do dnia 04.10.2017 r. wypełniając ankietę: ankieta
W zgłoszeniu należy podać:
•
•
•
•
•
•

nazwę patrolu
nazwa drużyny/drużyn
imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy patrolowego
imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy opiekuna
liczba członków patrolu
kontaktowy adres e-mail do patrolowego

11. Kontakt:
Komendantka: Dorota Borecka tel. 731578670 e-mail: dorota.borecka@zhp.net.pl

12. Postanowienia końcowe
•
•
•

•

•
•

Każdy uczestnik musi być pod opieką pełnoletniego opiekuna.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Statutu ZHP, Prawa Rzeczpospolitej
Polskiej oraz Regulaminu Gry.
Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie oraz szkody wyrządzone
przez członków patrolu (organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia z rajdu
osób łamiących regulamin imprezy, Statut ZHP oraz Prawo Państwowe, na koszt
uczestnika).
W przypadku małej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia zmian organizacyjnych, programowych lub odwołania Gry, o czym
osoby już zgłoszone zostaną niezwłocznie poinformowane.
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków
i akceptacją niniejszego regulaminu.
Sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
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