
PATHFINDER SKILL CHALLENGE 2023

REGULAMIN PATHFINDER SKILL CHALLENGE 2023

Rozdział I
SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Organizatorem konkursu “Pathfinder Skill Challenge” (zwanego dalej Konkursem PSC) jest:
Związek Harcerstwa Adwentystycznego
ul. Foksal 8, 00-366 WARSZAWA.

2. Termin imprezy: 30 sierpnia - 3 września 2023 r.
Dokładna godzina imprezy zostanie przekazana na wskazany adres e-mail najpóźniej
na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.

3. Miejsce imprezy:
ul. Wczasowa 8, 62-402 Kosewo
oraz okolice.
Miejsce na mapie: https://goo.gl/maps/a1EVgdVPGM3MqsPx7
Najbliższa stacja kolejowa: Słupca

4. Cel imprezy:
● wyłonienie zwycięzców konkursu,
● integracja członków Związku Harcerstwa Adwentystycznego,
● zainteresowanie młodzieży szkolnej formą pracy harcerskiej,
● propagowanie walorów turystycznych pojezierza wielkopolskiego.
● sprawdzenie zaradności oraz umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy

specjalistycznej wśród uczestników imprezy,
● zainteresowanie uczestników imprezy nowymi formami aktywności oraz sposobami

spędzania wolnego czasu.

Rozdział II
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs PSC skierowany jest do młodzieży zrzeszonej w Związku Harcerstwa
Adwentystycznego.

2. Do udziału w imprezie dopuszczone zostaną zespoły 5 - 7 osobowe, posiadające w swym
składzie pełnoletniego opiekuna (4 - 6 uczestników + 1 dorosły opiekun). Organizator może
warunkowo w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu dopuścić do
udziału w imprezie zespół o innej liczebności. Uzgodnień należy dokonać przed formalnym
zgłoszeniem zespołu do udziału w konkursie.

3. Edycja 2023 Pathfinder Skill Challenge będzie ograniczona do 7 zespołów.
4. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do startu w konkursie jest:

a) ukończenie 10 roku życia (rocznikowo).
b) nie przekroczenie 18 roku życia (rocznikowo).

Organizator na wniosek opiekuna zespołu może dopuścić warunkowo po wcześniejszych
uzgodnieniach uczestnika w wieku 9 lub 19 lat, maksymalnie po jednym na zespół 4 osobowy
i nie więcej niż 2 w pozostałych zespołach.

5. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemną zgodę rodziców na udział
w Konkursie PSC o treści zgodnej z oświadczeniem – „Oświadczenie PSC – osoba
niepełnoletnia” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. Osoby pełnoletnie
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(również opiekun zespołu) muszą wypełnić oświadczenie – „Oświadczenie PSC – osoba
pełnoletnia”, będący załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.

a) oświadczenie należy przedłożyć w oryginale organizatorowi najpóźniej
w dniu rozpoczęcia imprezy podczas zgłoszenia patrolu do startu.

b) brak oświadczenia jest jednoznaczny z niedopuszczeniem uczestnika do startu
w konkursie.

6. Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie są zobowiązani do podpisania “Regulaminu
uczestnictwa w konkursie PSC”, będącego załącznikiem nr 3 do niniejszego regulaminu.

7. Opiekun zespołu bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo członków zespołu podczas
trwania całego konkursu oraz za szkody i zniszczenia dokonane przez zespół w trakcie jego
trwania.

8. Podczas całej imprezy zarówno uczestnicy jak i organizatorzy zobowiązani
są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych i prawnych, a ponadto
do przestrzegania prawa i przyrzeczenia harcerskiego.

9. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania i okazywania organizatorom dokumentów
potwierdzających tożsamość uczestnika (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty).

Rozdział III
ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA I KOSZT IMPREZY

1. Za zgłoszenie uczestnictwa zespołu odpowiedzialny jest opiekun. Zgłoszenia składa się z
następujących kroków:
a) wypełnienie formularza rejestracyjnego,
b) w terminie do 7 dni od dnia zakwalifikowania zespołu na listę podstawową, dokonanie

opłaty wpisowej na rzecz organizatorów we wskazanym w regulaminie terminie oraz
przesłanie potwierdzenia wpłaty,

c) w terminie do 7 dni od dnia zakwalifikowania zespołu na listę podstawową,
dostarczenia organizatorowi wypełnionych dokumentów wszystkich uczestników
zespołu będących załącznikami nr 1, nr 2 oraz nr 3 do niniejszego regulaminu w formie
elektronicznej na adres zha.aleksandra@gmail.com oraz w oryginale najpóźniej w dniu
rozpoczęcia imprezy podczas zgłoszenia zespołu do startu.

2. Zgłoszenia zespołów dokonuje się poprzez formularz rejestracyjny:
https://forms.gle/YtnMYAiRMGK7LY6D6

3. Organizator potwierdza przyjęcie zgłoszenia poprzez przesłanie wiadomości zwrotnej
na podany w formularzu adres e-mail z informacją o zakwalifikowaniu się na listę
podstawową lub rezerwową.

4. Lista podstawowa obejmuje 7 zespołów, które jako pierwsze wypełniły formularz
rejestracyjny. Każdy następny zespół będzie zapisany na liście rezerwowej.

5. Zespół może zostać usunięty z listy podstawowej w przypadku:
a. dobrowolnej rezygnacji z udziału w konkursie,
b. niedokonania terminowej opłaty wpisowej,
c. nieprzesłania w terminie wymaganej dokumentacji.

6. W razie usunięcia zespołu z listy podstawowej, zespoły z listy rezerwowej zostaną wpisane na
listę podstawową. O tym fakcie zostaną poinformowane drogą elektroniczną i poproszone o
dokończenie procesu rejestracji.

7. Organizator przyjmuje zgłoszenia do udziału w konkursie w terminie od 12 marca 2023 r.
do dnia 16 kwietnia 2023 r. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu
rejestracji.
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8. Zgłaszający jest zobowiązany dokonać wpłaty wpisowego za cały zespół w kwocie:
a. 250 zł od uczestnika,
b. 0 zł od opiekuna.

9. Wpisowe należy wpłacić na konto organizatora z dopiskiem “Nazwa zespołu PSC 2023”:
Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
nr konta: 84 1750 0012 0000 0000 3024 9496

10. Potwierdzenie wpłaty wpisowego należy przesłać na adres e-mail:
zha.aleksandra@gmail.com.

11. W ramach wpisowego organizator zapewnia:
a) pakiet startowy dla każdego uczestnika,
b) posiłki (od kolacji w środę do śniadania w niedzielę),
c) miejsce na rozbicie własnych namiotów,
d) obsługę programową,
e) zabezpieczenie sprzętowe (nie dotyczy obowiązkowego wyposażenia uczestników

i zespołów),
f) wykwalifikowaną kadrę,
g) dobrą zabawę, wiele atrakcji,
h) nagrody i dyplomy,
i) ubezpieczenie NNW uczestników i opiekunów.

12. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i powrotu z imprezy.
13. W wypadku niestawienia się zespołu lub członka zespołu na konkursie uiszczone wpisowe

nie podlega zwrotowi.
14. W wypadku wycofania zgłoszenia do 30 czerwca 2023 opłata podlega zwrotowi po

potrąceniu 25% kwoty wpisowego, a po dniu 30 czerwca 2023 wpisowe nie podlega
zwrotowi.

15. W wypadku nadesłania zgłoszenia po wyznaczonym terminie, niedopełnienia formalności
lub nie opłacenia wpisowego organizatorzy mogą nie dopuścić zespołu do udziału w
konkursie.

Rozdział IV
WYPOSAŻENIE ZESPOŁU I OSOBISTE UCZESTNIKÓW

Wyposażenie osobiste Wyposażenie zespołu

odzież sprzęt

● kompletny mundur
harcerski,

● wygodny, wytrzymały
ubiór do zadań
terenowych

● buty usztywnione w
kostce do zadań
terenowych

● kurtka przeciwdeszczowa
● czapka
● rękawiczki robocze

● legitymacja, dowód osobisty,
● karimata/materac
● śpiwór, poduszka
● latarka, najlepiej czołówka
● menażka, kubek, sztućce
● butelkę na wodę pitną
● nóż harcerski
● biblia, notes, długopis
● lekarstwa, prowiant i napoje

wg indywidualnego
zapotrzebowania (tj. wg

● namioty dla zespołu,
osobne dla dziewcząt
i chłopców

● apteczka
● kompas
● rozpałka do ogniska

(tylko z naturalnych
surowców)

● zapałki/krzesiwo
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● strój kąpielowy
● ręcznik
● kosmetyki oraz przybory

łazienkowe,

zaleceń lekarskich, np.
nietolerancja glutenu itp.),

● maseczka ochronna i środki
ochrony osobistej w wypadku
utrzymania stanu epidemii,

Rozdział V
HARMONOGRAM OGÓLNY PRZEBIEGU KONKURSU

30 sierpnia 2023 (środa) - dzień 0
godz. 16:00 Przyjazd oraz rejestracji zespołów na teren konkursu, dopełnienie formalności organizacyjnych,

rozlokowanie zespołów na miejscu konkursu.
31 sierpnia 2023 (czwartek) - Dzień 1
godz. 8:30 OFICJALNE ROZPOCZĘCIE KONKURSU

Dzień przeprowadzenia konkurencji konkursowych. Konkurencje mogą odbywać się na terenach
leśnych oraz na obszarach wodnych.

1 września 2023 (piątek) - Dzień 2
Dzień przeprowadzenia konkurencji konkursowych. Konkurencje mogą odbywać się na terenach
leśnych oraz na obszarach wodnych.

2 września 2023 (sobota) - Dzień 3
Integracja zespołów.

3 września 2023 (niedziela) - Dzień 4
godz. 11:30 OFICJALNE ZAKOŃCZENIE KONKURSU
godz. 12:00 Wyjazd

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu z przyczyn niezależnych

od organizatora.
3. Materiały dotyczące zadań zostaną udostępnione po zakończeniu rejestracji na adres podany

w formularzu w terminie co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
4. Sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.
5. Zapytania i sprawy organizacyjne można konsultować z organizatorami imprezy:

st. pwd. Aleksandra Wróblewska: e-mail zha.aleksandra@gmail.com
dh Paweł Szklorz: e-mail pawel.szklorz@zha.org.pl

Komenda Konkursu “Pathfinder Skill Challenge”
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Oświadczenie PSC – osoba niepełnoletnia
Załącznik nr 2 - Oświadczenie PSC – osoba pełnoletnia
Załącznik nr 3 - Regulamin uczestnictwa w konkursie PSC
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