
Zlot Zaślubinowy
w Pucku

8-10 lutego 2020



Organizatorzy:
Chorągiew Gdańska ZHP,

Hufiec Puck ZHP im. Obrońców Helu
Komenda zlotu:

pwd. Patryk Białk, pwd. Mariusz Szymański, pwd. Hania Jaskułka, phm. Paweł Spychalski,
hm. Sławomir Dębicki, phm. Andrzej Żmijewski, phm. Kamil Fetta

E-mail:
zaslubiny@zhp.pl

Facebook:
facebook.com/HufiecPuckZHP wydarzenie Zlot Zaślubinowy 2020

Termin zgłoszeń do:
11.01.2019 r.



I Informacje ogólne:
1. Organizatorami Zlotu Zaślubinowego są Hufiec Puck oraz Chorągiew Gdańska ZHP.
2. Zlot odbędzie się 8-10.02.2020 r. w Pucku.
3. Zapewniamy nocleg: w Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ul. Przebendowskiego 27;

w przypadku dużej ilości zgłoszeń uczestnicy mogą zostać zakwaterowani w innych obiektach.
4. Wszelkie informacje dotyczące Zlotu Zaślubinowego można znaleźć w biuletynie na stronie

facebook.com/HufiecPuckZHP w wydarzeniu Zlot Zaślubinowy 2020. Dodatkowe pytania można kierować
na adres mailowy zaslubiny@zhp.pl .

II Cele imprezy:
5. Upamiętnienie wydarzenia Zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim.
6. Upowszechnienie wiedzy o Błękitnej Armii, gen. J. Hallerze, doniosłości wydarzenia z dnia 10 lutego 1920 r. 

dla historii Kaszub i niepodległej Polski.
7. Upowszechnienie wśród młodzieży idei harcerstwa.
8. Propagowanie wśród młodzieży turystyki pieszej.
9. Promowanie walorów turystycznych Ziemi Puckiej.
10. Propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia.

mailto:zaslubiny@zhp.pl


III Wymagania uczestnictwa:
11. W Rajdzie mogą wziąć udział patrole z drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych z całej Polski

(1 opiekun na 10 harcerzy).
12. Pełnoletni opiekun musi posiadać oświadczenie (zgodę) o odpowiedzialności za życie i zdrowie 

niepełnoletniego uczestnika oraz za ewentualne szkody materialne spowodowane przez osobę z patrolu.
13. Opłacona składka członkowska ZHP.
14. Każdy patrol musi posiadać: 

• Apteczkę
• Kartę biwaku potwierdzoną w własnym hufcu 
• Potwierdzenie wpłaty składki zadaniowej

IV Zgłoszenia i Składka:
15. Zgłoszenia przyjmowane są do 11.01.2019 w formie formularza, który można znaleźć na stronie 

https://www.facebook.com/HufiecPuckZHP w wydarzeniu Zlot Zaślubinowy 2020.
16. Zgłoszenie zostanie potwierdzone odpowiednia wiadomością zwrotną.
17. Składka zadaniowa wynosi: 25 zł za osobę.
18. Odpłatność dokonywana jest przelewem na konto organizatorów do 11.01.2020 r.

Dane do przelewu:
• numer konta: 97 1240 5400 1111 0010 6445 1162
• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, 
• tytułem „dscz: Zlot Zaślubinowy 2020, liczba osób, nazwa drużyny, nazwa patrolu”.

19. Składka  zadaniowa NIE ZOSTANIE zwrócona w przypadku nie dotarcia bądź rezygnacji patrolu.

https://www.facebook.com/HufiecPuckZHP
https://www.facebook.com/events/595258744577767/


V Inne:
20.Organizatorzy zapewniają: nocleg w warunkach turystycznych, wrzątek, herbatę, ciepły posiłek w niedzielę,

dostęp do toalety, dyplom za uczestnictwo w zlocie dla każdego patrolu, nagrody dla zwycięzców.
21. Zwycięski patrol będzie wybrany na podstawie osiągniętych punktów zdobytych w drodze rywalizacji,

na którą składać się będą różnorakie konkurencje i zadania.
22. Każdy uczestnik powinien posiadać przybory biwakowe, legitymację oraz strój sportowy, obowiązkowo

zmienne obuwie.
23. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania Prawa Harcerskiego, postanowień regulaminu oraz

komendanta zlotu.
24. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do komendy zlotu.

VI Dodatkowo:
Każdy osoba biorąca udział w Zlocie Zaślubinowym ma możliwość zdobycia odznaki „Hallerczyk”, jeżeli 
wykonała zadania oraz spełnia wymagania określone w regulaminie odznaki. Regulamin można znaleźć na 
stronie facebook.com/HufiecPuckZHP w wydarzeniu Zlot Zaślubinowy 2020, można go również otrzymać 
mailowo po wysłaniu e-maila na adres zaslubiny@zhp.pl.

Do zobaczenia na zlocie!


