
 

Regulamin hufcowego rozpoczęcia roku 2019/2020 

1. Organizatorem hufcowego rozpoczęcia roku jest Komenda Hufca Łódź - Bałuty. Osobami 

bezpośrednio odpowiedzialnymi są Małgorzata Deroń, Karina Orzechowska oraz Jakub Świt.  

2. Impreza odbędzie się 5 października 2019 roku, rozpocznie się o godz. 9:30 na Rynku 

Staromiejskim.  

Ramowy plan imprezy: 

9:30-10:00  Wprowadzenie do imprezy (Rynek Staromiejski) 

10:00-12:00  Gra dla patroli i zabawy ze Ślepym Maksem (Park Staromiejski) 

12:00-13:00  Rozwiązanie zagadki przez szczepy/ środowiska (Park Staromiejski) 

13:00- 14:00  Apel (Rynek Staromiejski) 

14:00   Bratnie słowo 

3. Impreza przeznaczona jest dla wszystkich grup metodycznych. Każdy pion zmaga się w osobnej 

grze, której wynik wpływa na wspólne rozwiązanie zagadki w szczepie/środowisku działania1, dlatego 

ważne jest zaangażowanie wszystkich pionów metodycznych.  

4. Celem imprezy jest poznanie przedwojennej historii okolic Parku Staromiejskiego.  

5. Podczas imprezy każdy patrol musi posiadać apteczkę oraz pełnoletniego opiekuna, który przez cały 

czas będzie znajdował się na terenie gry.  

6. Patrole zuchowe: członkowie patrolu mogą się składać z jednej gromady, pełnoletni opiekunowie 

patrolu biorą udział w grze wraz z patrolem.  

7. Patrole harcerskie: członkowie patrolu mogą składać się z jednej drużyny harcerskiej, wiek 

członków patrolu to 10-15 lat, maksymalna liczba osób w patrolu to 10. Każdy patrol musi posiadać 

telefon z możliwością robienia zdjęć i dostępem do internetu.  

8. Patrole wędrownicze: członkowie patrolu mogą składać się z jednego szczepu/środowiska 

działania, wiek członków patrolu to 16-21 lat, maksymalna liczba osób w patrolu to 10.  

9. Instruktorzy i starszyzna: ta część jest dedykowana osobom ze stopniem instruktorskim, 

pełniącym funkcję na poziomi hufca lub szczepu. Przygotowana dla nich gra będzie łączyć się z grą 

harcerską. 

10. Po zakończeniu gry zostaną wyłonione najlepsze patrole zuchowe, harcerskie i wędrownicze. 

11. W trakcie trwania całej imprezy obowiązuje strój organizacyjny.  

12. Zgłoszenia patrolów należy dokonać do 28.09.2019 r. do godz. 23:59 na adres 

imprezy@lodzbaluty.zhp.pl, w zgłoszeniu należy podać liczbę patrolów oraz imię, nazwisko  

i numer telefonu do pełnoletniego opiekuna. Zgłoszeń można dokonać jednostką lub całym szczepem.  

 
1 Jednostki samodzielne będą wspólnie rozwiązywać zagadkę. 



13. Każdy członek patrolu powinien: 

• Mieć opłacone składki 

• Być wpisany do Systemu Ewidencji Harcerskiej 

• Zostać zapoznany przez pełnoletniego opiekuna z Regulaminem Uczestnika 

Uwaga: Każdy patrol najpóźniej na starcie gry powinien przekazać organizatorom kartę patrolu 

(załącznik 2). 

14. Wszystkie pytania prosimy kierować do organizatorów:  

• malgosiaderon@gmail.com – część wędrownicza i sprawy organizacyjne, 

• korzechowska@vp.pl – część zuchowa, 

• jakub.swit@zhp.net.pl – część harcerska. 

15. Każdy uczestnik ma obowiązek przestrzegania Regulaminu Uczestnika oraz Prawa Zucha i Prawa  

Harcerskiego. 

16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. Impreza odbędzie się bez względu 

na warunki atmosferyczne.  

  



Regulamin uczestnika 

hufcowego rozpoczęcia roku 2019/2020 

„Zaginiony kwartał” 

 

1. Uczestników gry obowiązuje  przestrzeganie Prawa Zucha (zuchy) lub Prawa Harcerskiego 

(harcerze,  wędrownicy, instruktorzy), postanowień niniejszego 

regulaminu  oraz zarządzeń porządkowych organizatorów i pełnoletnich  instruktorów 

harcerskich. 

2. Następstwem nieprzestrzegania  powyższych norm może być wcześniejszego 

wydalenie uczestnika lub  patrolu z gry.   

3. Zabrania się przemieszczanie  patrolu podczas gry środkami komunikacji takimi jak: rowery, 

samochody, rolki, hulajnogi, deskorolki itp. Uczestnicy  poruszają się wyłącznie pieszo 

4. Uczestnicy gry miejskiej zobowiązani są do: 

* Posiadania dokumentu tożsamości (podstemplowanej legitymacji szkolnej). 

* Poruszania się całą  grupą, bez oddalania się bez zezwolenia kadry drużyny, pełnoletniego 

opiekuna lub patrolowego. 

* Przechodzenia przez ulice na pasach 

* Zgłaszania problemów zdrowotnych i skaleczeń opiekunowi grupy 

* Dbania o czystość i o porządek. 

 

 



KARTA PATROLU 

HUFCOWEGO ROZPOCZĘCIA ROKU 2019/2020 

“ZAGINIONY KWARTAŁ” 

Nazwa drużyny:_________________________________________________________________ 

Nazwa patrolu:__________________________________________________________________ 

Patrolowy:_____________________________________________________________________ 

 Zapoznałem/ łam się z regulaminem 

uczestnika. Akceptuję go. 
L.p Imię i nazwisko członka patrolu Podpis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

 
Pełnoletni opiekun:______________________________________________________________ 

(czytelnie imię i nazwisko) 

W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonej mi młodzieży na czas 

trwania imprezy zobowiązuję się do czuwania nad bezpieczeństwem grupy. 

_________________________ 

(podpis pełnoletniego opiekuna) 

 
 

 


