
POCZĄTEK ROKU ŻEGLARSKIEGO POŁĄCZONY Z WESOŁĄ NUTKĄ

TERMIN: 15 – 16 CZERWCA 2018 

MIEJSCE: Harcerski Ośrodek Morski w Pucku. (NOCLEG SZKOŁA 
PODSTAWOWA PUCK BUDYNEK A)

KOSZT:  10 zł (częściowe uczestnictwo: Wesoła Nutka 5,50zł, Start Żeglarski 5,50zł)
  
Regulamin XI Festiwalu Piosenki Zuchowo-Harcerskiej

„Wesoła Eko- Niepodległa 1918 - 2018”

1.Termin : 15 VI 2018r. (piątek) godzina 16.30.  
   Miejsce zbiórki i noclegu: Szkoła Podstawowa Budynek A ul. Przebendowskiego 
27, Puck

2.Miejsce festiwalu: Harcerski Ośrodek Morski w Pucku. 

3.Cel: integracja drużyn Hufca Puck, rozśpiewanie zuchów i harcerzy.

4.Warunki uczestnictwa:

-Ilość osób od 6 uczestników(im więcej tym lepiej).

-Każda drużyna/gromada naszego hufca śpiewa 1 piosenkę tematycznie związaną z 
hasłem tegorocznej Nutki czyli dowolną pieśń patriotyczną.

-Chęć uczestnictwa oraz tytuł piosenki i ilość występujących należy zgłosić 
prowadzącym najpóźniej do 8 czerwca (piątek do końca dnia) 2018r. na maila:

• dh. Elżbieta Kulas elzbieta.kulas@zhp.net.pl  504 843 986 lub

• pwd. Marzena Muttka marzenamuttka36@wp.pl  608 442 146.

-Każdy uczestnik zobowiązany jest zapłacić składkę 5,50zł

- kolacja i śniadanie w zakresie własnym

5.Nagrody:

-Każda gromada/drużyna otrzyma dyplom i drobne upominki.

Regulamin Startu Żeglarskiego

Termin: 16 czerwca (sobota 7.30 dla uczestników Nutki, 9.00 dla pozostałych 
uczestników)
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Koszty: 5,50 zł od uczestnika (10zł w przypadku udziału również w „Wesołej 
Nutce”)

Ubezpieczenie: wszyscy członkowie hufca ujęci w ewidencji są ubezpieczeni.

Uczestnicy: patrole mogą liczyć do 9 osób. Uczestnikiem patrolu może być tylko 
członek drużyny ujęty w ewidencji ZHP.  Drużynowy/Opiekun patrolu powinien 
dostarczyć listę uczestników wraz z ich zgodami na uczestnictwo.

Wyżywienie: Grochówka w sobotnie południe zapewnia organizator, prowiant na 
śniadanie we własnym zakresie.

Zgłoszenia: proszę o potwierdzenie swojej obecności do 8 czerwca (piątek) do
dh. Elżbieta Kulas elzbieta.kulas@zhp.net.pl  504 843 986 

Ubiór: należy zabrać rzeczy dostosowane do żeglowania (czapka z daszkiem, krem z 
filtrem, kurtka nieprzemakalna, rzeczy na zmianę)

Zakończenie: 16 czerwca 2018 godz. 14.00 w HOM Puck (ul. Żeglarzy 1)

Organizatorzy:

-Druh Andrzej Żmijewski

-Druhna Marzena Muttka

-Druhna Katarzyna Korthals

-Druhna Regina Wierzba

-Druhna Agnieszka Czaja

-Druhna Elżbieta Kulas
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