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Organizator: ZHP Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego 
Termin: 12-14 kwietnia 2019 r. 

Miejsce: Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach  

Warunki uczestnictwa w Złazie: 

Uczestnikiem II Złazu Funkcyjnych może zostać osoba, która: 

• ma min. 14 lat, 

• pełni funkcję: zastępowego, funkcyjnego, przybocznego lub drużynowego, 

• ma opłacone składki członkowskie oraz widnieje w elektronicznej ewidencji ZHP, 

• dokona terminowego zgłoszenia oraz opłaty za udział w Złazie, 

• ma dobrą kondycję, chęć do działania oraz mnóstwo pozytywnej energii 😊 

Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są do zabrania ze sobą zgód opiekunów prawnych 

na udział w Złazie (oraz jeśli jest taka potrzeba na samodzielny powrót z miejsca Złazu). 

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania prawa harcerskiego i stosowania się do 

poleceń kadry Złazu pod groźbą wykluczenia z listy uczestników (bez zwrotu wpłaty). 

Zgłoszenia: 

Aby zgłosić swoje uczestnictwo w Złazie należy wypełnić ankietę kwalifikacyjną dostępną 

pod linkiem: https://bit.ly/2XCFEQi najpóźniej do 31 marca 2019 r. Ilość miejsc jest 

ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń, więc zachęcamy do możliwie jak 

najszybszych zgłoszeń. 

Każda osoba zakwalifikowana do udziału w Złazie Funkcyjnych otrzyma informację 

zwrotną na podany w arkuszu adres mailowy w ciągu 2 dni robocznych od przesłania 

zgłoszenia. Zgłoszenia wysłane po 31 marca 2019 r. nie będą brane pod uwagę. 

Płatności: 

Koszt uczestnictwa wynosi 30 zł (w cenie znajduje się: zakwaterowanie w budynku na 

łóżkach bez pościeli, pełne wyżywienie oraz materiały programowe). 

Wpłat należy dokonać najpóźniej do 3 kwietnia 2019 r.  

Dane do przelewu: ZHP Chorągiew Kielecka 

Nr konta: 73 1930 1800 2004 0040 3436 0001 

Tytułem: Złaz – imię i nazwisko uczestnika 

Rezygnacje 

Dopuszczane są rezygnacje z uczestnictwa, ale należy je bezzwłocznie zgłaszać drogą 

mailową na adres agnieszka.stochmal@kielecka.zhp.pl  

W przypadku braku informacji o rezygnacji na min. 2 dni przed Złazem uczestnik zostanie 

obciążony pełnymi kosztami wyżywienia i noclegu w wysokości 90 zł.  

Postanowienia końcowe: 

W przypadku wystąpienia kwestii spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do 

organizatorów. Za wszelkie szkody wyrządzone podczas Złazu odpowiada uczestnik. 

https://bit.ly/2XCFEQi
mailto:agnieszka.stochmal@kielecka.zhp.pl

