Regulamin Ogólnopolskiego Zjazdu ZHA Pathfinder 2019
1. Organizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Drużyn Związku Harcerstwa Adwentystycznego Pathfinder jest
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego RP Polskiej przy ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa. Osobą odpowiedzialną za
sprawy prawne jest jego kierownik: Mirosława Grześkowiak, osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne jest:
Komendant Krajowy – Olga Kulinicz oraz komendant Chorągwi Zachodniej na czas zjazdu – Grzegorz Świątek.
2. Zjazd odbędzie się w terminie w terminie 06.02 - 10.02.2019 r. w XVI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.
3. Warunki zakwalifikowania Uczestnika na zjazd:
3.1. wypełnienie ankiety on-line,
3.2. wydrukowanie i poprawne wypełnienie karty uczestnika zjazdu, regulaminu zjazdu oraz zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na rozpowszechnianie wizerunku, a także odesłanie ich na adres:
Magdalena Nowicka, ul. Osobowicka 148/4, 51-001 Wrocław do dnia 30.01.2019r. (liczy się data otrzymania
karty)
3.3. terminową wpłatę za uczestnictwo w Zjeździe w wysokości 200 zł do 30 stycznia 2019 r. (osoby wpisane w
bazę danych ZHA Pathfinder – 170 zł – informację są dostępne u Drużynowych).
Opłatę należy dokonać na nr konta 40 1240 1994 1111 0010 3161 9728 Chrześcijańska Służba Charytatywna
ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa
3.4. w razie rezygnacji uczestnik może ubiegać się o zwrot opłaty zjazdowej do 25 stycznia 2019 r. w wysokości
50%. Po 25 stycznia 2019 r. nie dokonujemy zwrotów.
3.5. podpisanie niniejszego regulaminu, odesłanie go wraz z kartą uczestnika do kierownika wypoczynku,
3.6. organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odmówienia udziału w zjeździe osobom, które odznaczały się na
poprzednich obozach/zjazdach karygodnym zachowaniem lub osobom, które zgłoszą się jako osoby
przekraczające planowaną liczbę uczestników.
4. Do praw i obowiązków Uczestnika Zjazdu Drużyn należy:
4.1. zdeponowanie u wychowawcy w dniu przyjazdu ważnej legitymacji szkolnej, pieniędzy oraz telefonów
komórkowych,
4.2. posiadanie kompletnego ekwipunku zjazdowego ogłoszonego przez organizatorów zjazdu (w tym munduru
harcerskiego),
4.3. uczestnictwo we wszystkich imprezach organizowanych przez wychowawców i kadrę zjazdu,
4.4. stosowanie się do porządku dnia i poleceń kadry,
4.5. przestrzeganie w czasie trwania wyjazdu Prawa Harcerskiego oraz zuchowego i regulaminów:
przeciwpożarowego, kąpieli, służby wartowniczej ZHA, regulaminu mundurowego i innych.
5. Uczestnikom zjazdu zabrania się:
5.1. posiadania oraz spożywania wszelkich napojów alkoholowych, energetycznych i energetyzujących
odurzających oraz wyrobów tytoniowych,
5.2. przechowywania w miejscu zakwaterowania produktów żywnościowych krótkoterminowych,
5.3. wprowadzania na teren zakwaterowania osób postronnych bez uprzedniej zgody wychowawcy,
5.4. samowolnego oddalania się z terenu miejsca przeprowadzenia zjazdu,
5.5. korzystania z telefonów komórkowych poza wyznaczonym czasem (cisza poobiednia),
5.6. posiadanie cennego sprzętu elektronicznego (odtwarzacze muzyki, komputery, itp)
W przypadku niewywiązania się uczestnika z ww punktu. wychowawca ma obowiązek przejąć przedmiot w
depozyt do końca trwania zjazdu,
5.7. robienia zakupów poza wyznaczonym na to czasem przez organizatorów,
6. Wszyscy uczestnicy zjazdu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Rodzice lub opiekunowie Uczestnika ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez
niego podczas podróży i pobytu na zjeździe na podstawie protokołu szkody sporządzonego w chwili i miejscu jej
powstania.
8. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu rekreacyjno – sportowego
zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na terenie bazy zjazdowej i
miejsc przez nich użytkowanych.
9. Istnieje możliwość zabrania dziecka ze zjazdu wyłącznie po zgłoszeniu wychowawcy co najmniej 4 godziny
przed planowanym zabraniem Uczestnika. Po zgłoszeniu, w chwili przejmowania opieki nad dzieckiem należy
sporządzić odpowiednie oświadczenie, w którym podane zostaną następujące dane: miejscowość, data, imię i
nazwisko uczestnika, okres na jaki rodzic przejmuje odpowiedzialność, czytelny podpis pełnoprawnego opiekuna,
nr dowodu osobistego.
10. Niniejszy regulamin stanowi dokument niezbędny do zakwalifikowania Uczestnika na wyjazd.
11. Organizator ma prawo rozpatrywać indywidualnie wszelkie kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszym
regulaminie.
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