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Regulamin Gry Miejskiej „Historia i Tradycja Kielc” 

1. Termin:  

24 lutego 2018r. 

2. Organizatorzy: 

Hufiec ZHP Kielce-Miasto 

• Komendant: dh. Dorota Borecka  

• Z-ca komendantki: dh. Adrianna Woźniak 

• Z-ca komendantki ds. programu: pwd. Natalia Sobczyńska 

• Kwatermistrz: dh. 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 regionu 

• wykształcenie w uczestnikach poczucia odpowiedzialności za miejsce w którym żyją 

• integracja środowisk i drużyn harcerskich  

6. Tematyka: 

Patrz szeroko. I nawet kiedy wydaje ci się, że patrzysz szeroko – ciągle patrz jeszcze szerzej. 

Robert Baden-Powell 

Jako harcerze jesteśmy elementami większej całości – funkcjonujemy wśród innych ludzi, 

w określonych warunkach, spotykamy się z różnorodnymi postawami wobec życia. Chcemy 

stawiać sobie poprzeczkę coraz wyżej. Wymagamy od siebie i nie zgadzamy się na 

bylejakość. Dlatego też w tym roku stawiamy sobie wyzwanie. Podczas tegorocznej Gry 

zbudujemy Kielce przyszłości. Razem zastanowimy się co zrobić, aby nasze miasto było 

jeszcze lepsze i ciągle się rozwijało. A co ważniejsze, jak możemy być częścią tej zmiany. 

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 
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Do obowiązków opiekuna należy: 

• Przebywanie z patrolem przez cały czas trwania Gry 

8. Wyposażenie patrolu 

Patrol musi posiadać apteczkę oraz naładowany telefon. 

Każdy z uczestników gry miejskiej powinien mieć ze sobą: 

• pełne umundurowanie; 

• 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 

• pamiątka dla każdego uczestnika 

• nagrody dla najlepszych patroli 

Opiekunowie patrolu są zwolnieni z opłaty. 

10. Zgłoszenia 

Zgłoszenia dokonuje patrolowy do dnia 20.02.2018 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 

Dodatkowo każdy zgłoszony patrol ma za zadanie przygotować, w dowolnej formie 

(zdjęcie, krótki film, kartka, plakat), życzenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Należy 

wysłać je na adres e-mail kielecemiasto@zhp.pl, lub przynieść do Biura Hufca do 20 

lutego. Najbardziej kreatywne życzenia zostaną wyróżnione specjalną nagrodą!  

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 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzQBpbWtMbzlOq1JSXkBFQkRUN0pDVTY5VEkzNEJZVFdZNlBNTkdKTFdMRi4u
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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. 


