Regulamin XLIX Ogólnopolskiego
Wirtualnego Zlotu Grunw@ldzkiego ‘2020
1. Organizator
Ogólnopolski Ruch Programowo - Metodyczny
przy ZHP Chorągwi Warmińsko - Mazurskiej

„Wspólnota

Drużyn

Grunwaldzkich"

2. Termin i miejsce
13-19 lipca 2020 r. Wirtualne Harcerskie Miasteczko Zlotowe
Wstęp poprzez urządzenia z dostępem do Internetu za pośrednictwem Facebooka. Do realizacji
wybranych elementów programu mogą być wykorzystywane inne dostępne bezpłatnie aplikacje.
Elementy programu wymagające udziału wszystkich uczestników patrolu, odbywać się będą
w godzinach popołudniowych. Zajęcia udostępniane w godzinach porannych mogą być realizowane
przez uczestników o dowolnej porze, indywidualnie.

3. Uczestnicy
W Zlocie Grunw@ldzkim mogą brać udział patrole reprezentujące:
- jednostki harcerskie wszystkich organizacji harcerskich (np. zastępy, drużyny, szczepy,
hufce);
- czynni Instruktorzy Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich;
- szkolne kluby, koła zainteresowań i inne zespoły;
- koła PTTK, kluby turystyczne;
- inne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.
Patrol może liczyć dowolną ilość osób. W skład każdego patrolu musi wejść pełnoletni opiekun.
Opiekun patrolu ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie niepełnoletnich członków patrolu
podczas wyjść grupowych w celu realizacji zadań oraz ewentualne szkody materialne, wyrządzone
przez członków patrolu w tym czasie. Odpowiada również za weryfikację wykonania zadań przez
uczestników patrolu oraz składa sprawozdanie z realizacji zadań patrolu pod koniec Zlotu.

4. Odpłatność
Każdy uczestnik Zlotu który chce otrzymać plakietkę zlotową, musi opłacić dodatkową składkę
zadaniową zwaną poniżej DSZ, której wysokość dla wszystkich uczestników wynosi 5 zł. od osoby.
DSZ musi zostać wpłacona do dnia 15 czerwca 2020 r.
W przypadku dokonania wpłaty po tym terminie, bądź nie dokonania wpłaty, zgłoszeni uczestnicy
mogą dalej brać udział w Zlocie, nie otrzymają jednak plakietki po spełnieniu warunków
określonych w Regulaminie dotyczącym współzawodnictwa zlotowego.

W wypadku rezygnacji patrolu lub uczestnika z udziału w Zlocie kwota wpłacona z tytułu składki
zadaniowej nie zostanie zwrócona.
Płatność dokonywana jest przelewem na konto:
ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska ul. Kopernika 45, 10-512 Olsztyn
BNP Paribas nr: 77 1600 1462 1839 6027 9000 0001
W opisie przelewu obowiązkowo należy podać numer ID z systemu zgłoszeń
Wszystkie wpłaty patroli spoza ZHP Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej, na które będą wystawiane
faktury VAT, muszą być przelewane za pośrednictwem kont hufców lub Chorągwi. Na wpłaty
dokonane z kont osób prywatnych nie będzie możliwości wystawienia faktury na jednostki
ZHP !!!!!!!!!.
Odpłatność pojedynczych instruktorów uczestniczących w Zlocie Wirtualnym wynosi również 5 zł.
(i umożliwia otrzymanie plakietki po wykonaniu zadań).

5. Zgłoszenia
Zgłoszenia na Zlot odbywają się poprzez formularz
https://beta.zgloszenia24.pl/f/wirtualny-zlot-grunwldzki-2020.

zgłoszeniowy

pod

linkiem:

Zgłoszenia patroli oraz osób indywidualnych odbywają się w okresie od 18 maja 2020 r. do 15
czerwca 2020 r. System zostanie wyłączony 15 czerwca 2020 r. Po tym terminie nie będzie
możliwości dokonywania zmian.

6. Przynależność do Gniazd
Uczestnicy Zlotu zakwaterowani będą w swoich miejscach zamieszkania i będą przydzieleni do
poszczególnych Gniazd zgodnie z przynależnością jednostek ZHP.
Przykładowy podział:
Warmia - Mazury - Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Chorągiew Gdańska, Chorągiew Kielecka;
Środkowa Polska - Chorągiew Białostocka, Chorągiew Lubelska, Chorągiew Kujawsko-Pomorska;
Chorągiew Łódzka;
Śląskie - Chorągiew Śląska;
Dolnośląskie - Chorągiew Dolnośląska;
Mazowieckie - Chorągiew Mazowiecka, Chorągiew Stołeczna;
Wielkopolska - Chorągiew Wielkopolska, Chorągiew Ziemi Lubuskiej.
Przydział do gniazda może ulec zmianie.

8. Inne informacje
W razie rezygnacji z uczestnictwa w zlocie po przyjęciu zgłoszenia wpisowe nie będzie

zwracane, a uczestnicy tracą prawo do wszelkich świadczeń.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie po jego
opublikowaniu. Zmiany regulaminu oraz inne istotne decyzje komendant zlotu ogłasza na stronie
internetowej zlotu.
Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Komendanta Zlotu lub
Przewodniczącej Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich.
Podczas trwania Zlotu obowiązują następujące regulaminy :
REGULAMIN ZLOTU GRUNW@LDZKIEGO
1. Zlot uda się jeśli każde środowisko wniesie swój wkład w jego program.
2. Masz prawo oczekiwać pomocy od Komendy Zlotu, ale Komenda Zlotu liczy też na
Ciebie.
3. Jedynie patrolowy (drużynowy, opiekun grupy) może kontaktować się z komendą
i organizatorami Zlotu w sprawach organizacyjnych.
4. Tak będą o nas mówić, jak będą nas widzieć – dbaj o jakość wykonanych zadań
i przesyłanych materiałów.

5. Zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi regulaminami i przyjmij do stosowania.

6. Ostateczna interpretacja wszystkich regulaminów Zlotu jest przywilejem Komendanta
Zlotu Grunwaldzkiego.
REGULAMIN UCZESTNIKA ZLOTU
1. Uczestnicy podlegają bezpośrednio swojemu drużynowemu, pełnoletniemu opiekunowi
lub opiekunowi patrolu.
2. Od chwili rozpoczęcia Zlotu Grunw@ldzkiego do jego zakończenia uczestnicy są
zobowiązani do:
- przestrzegania Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego, wszystkich regulaminów
zlotowych,
- zarządzeń Komendy Zlotu;
- aktywnego udziału w imprezach Zlotu;
- nie spamowania na stronach zlotowych;
- zapoznania się z harmonogramem na każdy dzień zlotu, który będzie publikowany
dzień wcześniej;
3. Uczestnicy mają prawo do:

- korzystania z zabezpieczenia programowego wszystkich imprez Zlotu;
- możliwie pełnej informacji o przebiegu Zlotu i planach na najbliższe 12 godzin;
- potwierdzenia swego pobytu na Zlocie (pieczątka w Izbie Tradycji do odebrania na
następnym Zlocie Grunwaldzkim);
4. Każdą trudną sytuację można rozwiązać kulturalnie, z uśmiechem i szacunkiem dla
innych. Harcerski styl, harcerski fason – to przede wszystkim gotowość do udzielania
pomocy innym.
REGULAMIN ZDOBYWANIA PLAKIETKI ZLOTOWEJ
1. Plakietkę zlotową mogą otrzymać Ci uczestnicy którzy dokonali opłaty w wysokości
5,00 złotych od osoby i uzyskali odpowiednią liczbę punktów.
2. Aby zdobyć plakietkę zlotową należy uzyskać 610 punktów podczas trwania zlotu za
różne aktywności oraz wysłać raport ze zdobywania tych punktów najpóźniej do
godziny 20:00 w sobotę 18.07.2020 r.
3. Lista zadań, za które można otrzymać punkty:
lp

Nazwa zadania

Rodzaj zadania

Ilość punktów

1

Konkurs plastyczny

obowiązkowe dla zuchów

50

2

Zuchowisko – Wyzwanie butów
wiązanie

obowiązkowe dla zuchów

50

3

Grunt JOTI

obowiązkowe dla harcerzy i
wędrowników

50

4

Jarmarki regionalne-prezentacja
regionu

obowiązkowe dla wszystkich

50

5

Wędrówki zlotowe

obowiązkowe dla harcerzy i
wędrowników

50

6

Punkty aktywności

dobrowolne

50 za każdy punkt

7

Memoriał Druhny Basi

dobrowolne

50

8

Zlotowy przegląd piosenki

dobrowolne

50

9

Przyjęcie pierwszorocznych

zadanie obowiązkowe dla drużyn
po raz pierwszy zdobywających
Odznakę i Tytuł Grunwaldzki

50

zadanie obowiązkowe dla drużyn
po raz trzeci zdobywających
Odznakę i Tytuł Grunwaldzki

50

10 Przyjęcie trzeciorocznych

Każdy uczestnik musi zdobyć w ten sposób 600 punktów, czyli zrealizować 12 zadań
po 50 punktów. Ostatnie 10 punktów uczestnik otrzymuje po wzięciu udziału
w Wyzwaniu Dnia, pod warunkiem, że weźmie w nim udział więcej niż 3 osoby
z danej jednostki.

4. Film z prezentacji Jarmarku Regionalnego należy przesłać do końca czerwca na adres:
zlot.grunwladzki@zhp.net.pl .
5. Pozostałe punkty należy zaliczyć realizując zadania umieszczane w trakcie trwania
Zlotu Grunw@ldzkiego, na stronie FB Zlotu, grupy dla uczestników zlotu.
6. Zadania, które należy zrealizować aby zdobyć plakietkę nie są zadaniami które
wymagają pracy w określonych godzinach, można je zrealizować w dowolnym dniu,
w zależności od możliwości patrolowego, uczestników i jednostki.
7. O wszystkich zasadach dotyczących zdobywania plakietki decyduje Rada Wspólnoty
Drużyn Grunwladzkich i organizatorzy Wirtualnego Zlotu Grunw@ldzkiego.
W przypadku pytań i wątpliwości można kontaktować się z organizatorami na stronie
FB zlotu oraz wysyłając maila na adres: zlot.grunwladzki@zhp.net.pl.
8. Zdobyte plakietki po zakończonym Współzawodnictwie, zostaną przekazane
odpowiednim Przedstawicielom i wręczone bądź przesłane w dogodnym dla nich
i uczestników czasie.

