
   

               Regulamin Harcerskiego Konwentu „3K”
 

Termin:

Rozpoczęcie: 24 lutego 2018r., o godz. 15:00.

Koniec: 25 lutego 2018r., o godz. 10:00.

Miejsce: Dom Kultury „Białogon” (Dom Harcerza) w Kielcach, ul. Pańska 1a.

Koszt: Cena biletu wstępu wynosi 5zł od osoby, płatne przy rejestracji.

Cel: Promowanie oraz rozwijanie idei wychowania i rozwoju harcerzy poprzez wykorzystanie

formy gry.

Organizatorzy: Komenda Hufca ZHP Kielce – Miasto, Klub Miłośników Gier Bez Prądu „3 Kości”.

Uczestnicy: Konwent skierowany jest do harcerzy starszych, wędrowników oraz instruktorów.

Patrole:  W  skład  patrolu  wchodzi  dowolna  liczba  uczestników  (maksymalnie  15)  i  jeden

opiekun (pełnoletni instruktor). Rejestracja patroli w godzinach 15:00-17:00 24 lutego 2018r.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 lutego 2018 r. Zgłoszeń można dokonywać w ankiecie 

dostępnej pod linkiem: https://goo.gl/forms/weJE3UUlx1hn0cC72.

Ubezpieczenie:

Obowiązkiem  patrolowego  jest  ubezpieczenie  członków  patrolu.  Polisa  ubezpieczeniowa

będzie sprawdzana przy rejestracji.

Sypialnia:

Od godz. 2:00 jedna z sal prelekcyjnych będzie przeznaczona na sypialnię, w której uczestnicy

będą mogli spać. Karimaty i śpiwory uczestnicy załatwiają we własnym zakresie.

https://goo.gl/forms/weJE3UUlx1hn0cC72


Kawiarenka:

W trakcie konwentu będzie można skorzystać z kawiarenki, w której będą serwowane ciepłe

posiłki i napoje.

Program:

Podczas  konwentu  odbędą  się  warsztaty,  prelekcje,  sesje  RPG,  LARP,  otwarty  gamesroom,

konkursy  planszówkowe,  turniej  szermierski  i  wiele  innych.  Tydzień  przed  konwentem

organizatorzy podadzą dokładny program godzinowy.

Co ze sobą wziąć?

-buty na zmianę (obowiązkowo!)

-karimata i śpiwór (dla osób, które będą chciały skorzystać z Sypialni

-pieniądze na ew. zakupy w kawiarence

-wolę rywalizacji i otwarty umysł do nauki nowych rzeczy.

Kontakt:

Komendant Konwentu: pwd. Bartłomiej Górniak, tel. 664-321-032, mail: terra.ignis7@gmail.com.

Postanowienia końcowe:

 Każdy uczestnik musi być pod opieką pełnoletniego opiekuna.

 Uczestnicy  zobowiązani  są  do  przestrzegania  Statutu  ZHP,  Prawa  Rzeczpospolitej

Polskiej oraz Regulaminu Konwentu.

 Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie oraz szkody wyrządzone przez

członków patrolu (organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia z Konwentu 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  Konwentu,

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.


