
R E G U L A M I N
XXXIII   ZLOTU  HUFCA  POZNAŃ – REJON

XVII ZŁAZU GROMAD ZUCHOWYCH

„Powrót do przeszłości”
Otusz - Dopiewo  

18 WRZESIEŃ   2021 rok

W imieniu Komendy Hufca oraz Szczepu ZHP Dopiewo i Ośrodka
ZHP Komorniki zapraszamy na spotkanie wszystkie Gromady

Zuchowe i Drużyny Harcerskie, Starszoharcerskie i Wędrownicze

Organizator Zlotu: Komenda Hufca  przy współorganizacji Szczepu ZHP 
Dopiewo i Ośrodka ZHP Komorniki. 
Termin zlotu i złazu:  18 wrzesień 2021 rok
Miejsce rozpoczęcia imprezy: Dworzec PKP w Otuszu. 
Godzina  rozpoczęcia:  Start  ruchomy  w  godzinach  od  9:00  do  10:00,  w
zależności  od  sposobu  transportu,  podane  zostaną  przybliżone  godziny
startów (tak aby rozłożyć starty grup w czasie). 
Miejsce zakończenia: Plac w Dopiewie u zbiegu ulic Łąkowej i Wyzwolenia. 
Godzina zakończenia: 18:00.
Cele Zlotu:

 Integracja środowisk Hufca, 



 Rozpoczęcie roku harcerskiego 2021/2022.
 Wyłonienie najlepszej drużyny Zlotu i Gromady Złazu.

Uczestnicy i zasady uczestnictwa:
W  zlocie  biorą  udział  Gromady  Zuchowe  i  Drużyny  Harcerskie,
Starszoharceskie i Wędrownicze działające w ramach Hufca Poznań – Rejon.
Warunkiem uczestnictwa są opłacone składki członkowskie.
Każdy uczestnik Zlotu jest objęty NNW ubezpieczeniem Hufcowym,  dlatego
musi być wpisany do ewidencji TIPI.
Patrol zlotowy może liczyć 5–12 osób, w każdym patrolu zlotowym wędruje
jeden  pełnoletni  opiekun,  który  nie  wchodzi  w  skład   patrolu.  Drużyna  czy
Gromada  Zuchowa  może  wystawić  więcej  niż  jeden  patrol  zlotowy.  Trasy
zlotowe  podzielone  będą  na  trzy  poziomy:  zuchowy,  harcerski  oraz
starszoharcerski i wędrowniczy. 
Zgłoszenia  na  Zlot: do  12  września  2021  r.  za  pomocą  formularza
elektronicznego,  który  zostanie  uruchomiony  na  stronie  hufca.  Zgłoszenie
będzie ilościowe, lista uczestników przekazujemy w dniu przyjazdu. Wzór listy
uczestników stanowi załącznik do regulaminu. 
Koszt uczestnictwa w Zlocie: 
15 złotych od uczestnika, Koszt nie obejmuje opiekuna patrolu,  Patrol w dniu 
przybycia na Zlot przekazuje listę uczestników organizatorom Zlotu.
Płatność proszę przelać na konto hufca : BZ WBK III O/Poznań 53 1090 1359
0000 0001 1734 7880  z dopiskiem (składka zadaniowa, nazwa patrolu czy 
drużyny, zlot hufca)  najpóźniej do dnia 20 września 2021 roku. 
Program Zlotu:
Sobota 18.09  
9,oo – 10,oo Start trasy rajdowej.
9,oo – 16,oo Trasa rajdowa, prowadzona będzie w 3 kategoriach, szacunkowy 
czas przejścia do 6 godzin. 
15,oo – 16,3o Czas na pieczenie kiełbasek i odpoczynek.
16,3o – 17,3o Obrzędowe ognisko. 
17,3o – 18,oo Apel kończący Zlot i Złaz Hufca
Ekwipunek:



Wyposażenie patrolu : apteczka, kompas, przybory do pisania łącznie z 
papierem, karimaty na ognisko. 
Ekwipunek uczestnika: mundur, płaszcz przeciwdeszczowy (zlot odbędzie się 
bez względu na warunki pogodowe), odpowiedni ubiór na wędrówkę.
Uwaga: na starcie będzie samochód dostawczy, każdy patrol otrzyma duży 
worek, w który będzie mógł włożyć rzeczy aby je przewieź na metę. 
Kadra Zlotu i Złazu Hufca Poznań Rejon:

 Komendant Zlotu i Złazu: phm Przemysław Gładysiak,
 Komendat trasy zuchowej: hm. Irena Jóźwiak,
 Komendat trasy harcerskiej, starszohracerskiej i wędrowniczej: phm. 

Monika Wujczak,
 Oboźny: phm. Mateusz Rochowiak
 Kwatermistrz: phm. Jacek Kwiatkowski

Co zapewniamy:
 Kiełbaski (mięsne i wegetarianskie), chleb, wrzątek, herbatę, kawę. 
 Nagrody i puchary dla zwycięzców 
 Dyplomy dla wszystkich patroli
 Plakietkę Zlotową

Obowiązki uczestników:
 Przestrzegania Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego
 Przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na Zlocie
 Regulaminowe umundurowanie (na trasę rajdową dopuszczamy ubiór leśny

z akcentami harcerskimi, koszulki drużyn, szczepu itp., umundurowanie 
będzie potrzebne na ognisko i apel).

Postanowienia końcowe:
Uczestnicy zlotu odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec 
innych uczestników oraz mienia znajdującego się na terenie Zlotu.
W razie drastycznych naruszeń powyższego regulaminu  dopuszcza się 
możliwość wydalenia uczestników lub patrolu ze Zlotu.
Dodatkowe informacje:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Kwestie 
nieuregulowane regulaminem podlegają rozstrzygnięciom Organizatora


