
 

Regulamin Złazu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej 

(Gniazdo Bydgoszcz, Nakło, Solec Kujawski) 

I. Informacje ogólne 

1. Organizatorem Złazu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej jest Chorągiew Kujawsko- -
Pomorska ZHP, hufce ZHP Bydgoszcz-Miasto, Nakło, Solec Kujawski. 

2. Uczestnikami złazu mogą być wyłącznie członkowie ZHP z hufców Bydgoszcz-Miasto, 
Nakło, Solec Kujawski. 

3. Celem złazu jest uczczenia 100. rocznicy urodzin wielkiego Polaka Jana Pawła II  oraz 
stworzenie warunków do integracji środowisk harcerskich. 

4. Złaz odbędzie się w dniu 10 października 2020 roku w Bydgoszczy. Przeprowadzony 

zostanie równolegle w trzech oddzielnych  formach: 
 spływu kajakowego dla harcerzy starszych i wędrowników – trasa niebieska, 
 gry miejskiej dla harcerzy „ Atrybut”  - trasa biała,  
 zwiadu tematycznego dla zuchów „Podróżnik” – trasa żółta.  

5. W przypadku braku możliwości organizacji złazu stacjonarnie złaz nie odbędzie się.  
 

II. Zgłoszenia i odpłatność 

1. Zapisy na złaz odbywają się drogą elektroniczną do 7 października 2020 r. 
2. Formularz zgłoszeniowy w linku poniżej  

https://bit.ly/35Yz911 
3. Obowiązują limity przyjęć na poszczególne trasy.  

 80 osób na trasę niebieską (harcerze starsi i wędrownicy).  

 85 osób na trasę białą (harcerze). 

 85 osób na trasę żółtą (zuchy).  

4. Zgłoszenia patrolu powinien dokonywać opiekun patrolu. 
5. W złazie uczestniczą patrole liczące od 6 do 15 osób wraz z pełnoletnim opiekunem.  
6. Procedura zgłoszenia patrolu na złaz odbywa się w sposób następujący: 

 zgłoszenie patrolu poprzez uzupełnienie elektronicznego formularza, 
 a następnie opłata DSCZ za patrol. 

7. Patrole wnoszą dodatkową składkę członkowską zadaniową z tytułu udziału w złazie w 
wysokości: 

 Trasa niebieska – spływ kajakowy 10 zł  

 Trasa biała – gra „Atrybut” – 5 zł  

 Trasa żółta – zuchowa – 5 zł  

https://bit.ly/35Yz911


8. Wpłaty należy wykonywać za cały patrol zgłoszony na złaz, łącznie z opiekunem. 
9. Wpłaty należy dokonywać wyłącznie z konta bankowego jednostki harcerskiej 

(hufiec/chorągiew). 
10. Organizator nie zwraca DSCZ w przypadku rezygnacji całego lub części patrolu 

w złazie 
11. Potwierdzenie zakwalifikowania patrolu na trasę opiekunowie otrzymają w dniu 8 

października wraz z dodatkową informacją dotyczącą szczegółów rozpoczęcia i 
oświadczeniem do wypełnienia dotyczącym COVID-19. 

III. Obowiązki organizatora i patroli 

1. Patrole samodzielnie zapewniają sobie dojazd na złaz oraz ubezpieczenie. 
2. W ramach dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej organizator zapewnia: 

 Program złazu w Bydgoszczy, poczęstunek ( kremówka, ciepła herbata) . 

IV. Ramowy program złazu 
1. Spływ kajakowy dla harcerzy starszych i wędrowników – trasa niebieska 

Start: 10.00 – Smukała Park im. Jana Pawła II – Pomnik Kajak  
10.30- 13.00 – Spływ rzeką Brdą na Wyspę Młyńską  
13.00 – 14.00 – Poczęstunek, podsumowanie, apel trasy,  
14.00 – zakończenie złazu  

 
2. Gra miejska dla harcerzy „ Atrybut”  - trasa biała  

Start: 10.00 – Stary Rynek Bydgoszcz 

10.30 – 13.00 – Gra miejska „Atrybut”  
13.00 – 14.00 Poczęstunek, podsumowanie, apel trasy,  
14.00 – zakończenie złazu  

 
3. Zwiadu tematycznego dla zuchów „Podróżnik” – trasa żółta  

Start: 10.00 – Bazylika Bydgoszcz  
10.30 – 13.00 – Zwiad  

13.00 – 14.00 Poczęstunek, podsumowanie, apel trasy,  
14.00 – zakończenie złazu  

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Każdy uczestnik powinien posiadać własne środki ochrony osobistej (maseczki lub 

przyłbice). Maksymalna ilość uczestników złazu wraz z kadrą wynosi 250 osób. 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, zmniejszenia liczby 

uczestników oraz zmiany programu w przypadku modyfikacji przepisów 
państwowych lub wytycznych ZHP dotyczących COVID-19 

2. Każdy patrol posiada apteczkę. Zalecamy ubiór adekwatny do wybranej 
trasy oraz pogody.  

V. Dane do przelewu 

1. Wpłat DSCZ należy dokonać maksymalnie do 7.10.2020 roku  

Na konto:  

59 8144 0005 2011 0112 2484 0001 


