
REGULAMIN LIX ZŁAZU HUFCA ŁÓDŹ-BAŁUTY „PROMIENISTYCH”
HARCE 2.0.

LIX Złaz Hufca „Harce 2.0” (nazywanym dalej „Złazem”) jest imprezą dla drużyn Hufca
Łódź-Bałuty „Promienistych”.

Organizatorzy

Za jego organizację odpowiedzialny jest Sztab w składzie:
 phm. Marcin Jarzębski- Komendant Złazu
 pwd. Karolina Witczak – Program Złazu
 b.s. Marta Durska- Przygotowanie trasy zuchowej „2”
 pwd. Agata Frączkowicz- Przygotowanie trasy młodszej „dwa-pięć’
 pwd. Maria Klamka – olimpiada zuchowa
 pwd. Dominika Kosacz- Przygotowanie trasy GPS
 hm. Zofia Przytyk- Część instruktorska
 sam. Karolina Wójcik- Przygotowanie  trasy młodszej „piętnastka”
 b.s. Gniewko Podkuliński- Przygotowanie trasy zuchowej „1”
 HO Arkadiusz Przeworski- Przygotowanie trasy młodszej „dwa-pięć’, zastęp 

kwatermistrzowski
 pwd. Rafał Witczak- Przygotowanie trasy rowerowej

Termin i miejsce
Termin odbywania się Złazu to 8-9.06.2019 r.  Docelowym miejscem  odbywania

się imprezy  jest  Leśny  Zakład  Doświadczalny  w  Rogowie  (Centrum  Edukacji
Przyrodniczo-Leśnej).

Słowo o Złazie
Harcerstwo od początku swojego istnienia stawiało sobie za zadanie wśród dzieci

i młodzieży  rozwijać  m.in  sprawność  fizyczną,  chęć  i  umiejętność  życia
w poszanowaniu środowiska naturalnego. Uczyło pracy w grupie i budowało wspólnoty
oraz przyjaźnie. Harcerstwo również ma za zadanie uczyć praktycznych umiejętności.
Organizatorzy LIX Złazu „Harce 2.0.” uważają, że powyższe zadania nadal są aktualne
w drugim stuleciu działania ZHP. Jednak czasy w jakich działają drużyny wymagają
dostosowanie programu i form pracy do potrzeb i  możliwości  obecnych czasów. Gry
terenowe nadal  powinny być treścią  harców,  lecz  nie zawsze muszą opierać  się  na
mapie  i  kompasie.  W czasach,  gdy  każdy  harcerz  ma komputer  w  kieszeni  czasami
wystarczy pokazać, co można z nim zrobić. Tegoroczny Złaz stawia sobie za zadanie
wplecenie w tradycyjne harcerskie formy pracy nowych technologii.

Złaz Hufca Łódź-Bałuty jest coroczną imprezą, podczas której w sobotnie przed- i
popołudnie  uczestnicy  mają  za  zadanie  dojść  (po  wytyczonych  trasach)  do  miejsca
docelowego,  w którym odbywa się  dalsza część  Złazu,  programowo nawiązująca  do
tematu trasy.

Celem Złazu jest:
 poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu przyrodoznawstwa, terenoznawstwa

i etyki środowiskowej
 rozwój sprawności fizycznej uczestników
 budowanie wspólnot w drużynach/gromadach oraz szczepach.



Koszt
Każdy uczestnik Złazu ponosi koszt w wysokości 40 zł.
Jedna  osoba  z  patrolu  (drużynowy  lub  pełnoletni  opiekun  patrolu)  ponosi  koszt
w wysokości 15 zł.
Wpłat w imieniu całego patrolu dokonuje patrolowy. Może to zrobić na 2 sposoby:

 Wpłata na konto Hufca do dnia 5.06. (PEKAO S.A. VI O./Łódź 94 1240 3031 1111
0000 3426 6616; W tytule: DSCZ Złaz_ nazwa patrolu) 

 Wpłata bezpośrednio w kasie Hufca (do 6.06.) 

W ramach odpłatności organizatorzy zapewniają:
 Nocleg w namiotach (patrole harcerskie i wędrownicze) lub w budynku Centrum

Edukacji Przyrodniczo-Leśnej (patrole zuchowe)
 Obiad w sobotę, gorącą wodę do posiłków
 Transport uczestników pociągami w sobotę i niedzielę
 Przewóz plecaków ze startu do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej dla tras:

„zuchowa 1 i 2”, „rowerowa” oraz „GPS”
 Program

Program
Złaz składać się będzie ze:

 Zmagań  na  trasie  (sobotni  poranek  i  popołudnie;  element  współzawodnictwa
złazowego)

 Questingu (sobotnie późne popołudnie)
 Ogniska wieczornego (sobotni wieczór)
 Zawodów Sportowych(niedziela rano; element współzawodnictwa złazowego)
 Apel (niedziela popołudniu)

Oprócz wymienionych wyżej zajęć, na współzawodnictwo złazowe wpływ może mieć
ogólna ocena patrolu przez organizatorów.
Przewidywane są następujące trasy:

 zuchowa „1” (dystans ok 9 km; Rogów i okolice)
 zuchowa „2” (dystans ok 9 km; Rogów i okolice)
 harcerska „piętnastka” (dystans ok 14 km)
 harcerska „dwa-pięć” (dystans ok 22 km)
 wędrownicza  „GPS”  (część  trasy  wzdłuż  rz.  Mrogi  z  wykorzystaniem  GPS  po

niewytyczonych ścieżkach)
 wędrownicza „rowerowa” (dystans między 35-40 km)

Patrole  harcerskie  i  wędrownicze  będą  musiały  przy  zgłoszeniu  wybrać  trasę
z którą chcą się zmierzyć podczas trwania Złazu.
Dla  tras  harcerskich  („piętnastka”  i  „dwa-pięć”)  wprowadzone  zostaną  przeliczniki,
uwzględniające ilość osób powyżej wieku harcerskiego1

1 Za zrealizowane zadania na trasach „jeden-pięć” i „dwa-pięć” otrzymuje się punkty, których maksymalnie może być 
100; Następnie będzie wyliczana średnia ilość punktów na członka patrolu; Jednak, dla uczestników starszych niż 12 
lat punkty będą jeszcze przemnażane przez współczynniki:  x 0,75 ( dla harcerzy starszych) lub x 0,5 (dla 
wędrowników); Następnie punkty ponownie będą zliczane

W podobny sposób będzie uwzględniany wiek członków patrolu podczas niedzielnych zawodów sportowych



Zgłoszenia
 Zgłoszenia  wstępne  rozpoczną  się  12.05.2019r.  i  potrwają  do

21.05.2019r 
 Zgłoszenia imienne rozpoczynają się 23.05.2019r i trwają do 1.06.2019r.
 Zgłoszenie wstępne musi zawierać:

 nazwę patrolu
 środowisko, z jakiego wywodzi się patrol
 przewidywaną ilość osób
 Kontakt do patrolowego

 Zgłoszenie imienne musi zawierać:
 nazwę patrolu
 imiona i nazwiska uczestników
 numer ewidencyjny każdego członka patrolu
 informację o rodzaju ulgi PKP obowiązującej każdego uczestnika 2

 imię i nazwisko oraz numer kontaktowy pełnoletniego opiekuna patrolu

Zgłoszeń wstępnych można dokonywać pod tym LINKIEM
Zgłoszeń imiennych także można dokonywać pod tym LINKIEM
Do 31.05. patrolowi otrzymają informację co do dokładnej godziny startu. Wszystkie
trasy mają start na Dworcu Łódź-Fabryczna.

Uczestnicy
Patrole:

 Podstawową grupą w której realizowany będzie program jest patrol. Zadania na
trasach  zuchowych  i  harcerskich  przewidziane  są  dla  patroli
8 do 15 osób

 Patrole na trasę rowerową i GPS mogą liczyć mniej członków 
 Podczas Zmagań na Trasie każdy patrol  porusza się  pod opieką pełnoletniego

opiekuna.
 Członkowie  patrolu  muszą  znajdować  się  w  Systemie  Ewidencji  Harcerskich

i mieć na bieżąco opłacone składki członkowskie

Każdy Złazowicz powinien być wyposażony w:
 Mundur
 Śpiwór, bidon wielokrotnego użytku, karimatę (oprócz zuchów)
 Wygodne obuwie na trasę, nakrycie głowy, kurtkę przeciwdeszczową
 Suchy prowiant na drogę i wodę
 Prowiant na 1 kolację i śniadanie, sztućce, talerz na kanapki
 Legitymację uprawniającą do ulg PKP
 Strój sportowy

Każdy patrol powinien być wyposażony w:
 Długopis
 Rzeczy do przygotowania kolacji i śniadania (deski do krojenia, noże itp)
 Apteczkę (rekomendujemy zabranie plastrów na odciski)
 Telefon  posiadający  GPS  oraz  zainstalowaną  aplikacje  Action  Bound.

W czasie Złazu telefon musi mieć dostęp do Internetu 
W czasie pokonywania trasy Złazu będzie istnieć potrzeba korzystania przez ok. 6,5 h
z telefonu. Rekomendujemy zabezpieczenie się poprzez zabranie powerbanków..

2 są to dane niezbędne do zakupu biletu; w przypadku nie podania danych w terminie pełnoletni opiekun ma) 
obowiązek samodzielnego zakupienia biletów PKP na Złaz

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzXHlQkvYWjdNrG86hjY6nTBUM05RTUEySzFRRDU1VkNXSDBXRk9FTUExSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzXHlQkvYWjdNrG86hjY6nTBUNTQwM0REVFhJTlhBQ0JBVVc0OEU3MjdNQy4u


Poszczególne  trasy  mogą  mieć  swoje,  indywidualne  wymagania  co  do  rzeczy
potrzebnych  uczestnikom  /  patrolom.  Wymagania  te  zostaną  podane  najpóźniej
podczas imiennego zgłaszania uczestników na Złaz.
 
Z wątpliwościami i pytaniami dot. Złazu prosimy się kierować do:

 Marcina Jarzębskiego (698 554 745)
 Karoliny Witczak (664 419 852) – sprawy programowe
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