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Startu Roku Harcerskiego 2020/21 

Hufca Puck 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 
1.1. Organizatorem Początku roku harcerskiego jest Komenda Hufca Puck ZHP. 

1.1.1. Komendantką trasy harcerskiej jest phm. Maria Borska 

1.1.2. Komendantką trasy zuchowej jest pwd. Marzena Muttka 

1.2. Wszystkie informacje związane z organizacją i uczestnictwem w wydarzeniu, w tym niniejszy regulamin, opis 

zadań będą publikowane na stronie internetowej www.puck.zhp.pl. 

1.3. Start roku harcerskiego odbędzie się w dniach 26 września 2020r. i zakończy się uroczystym apelem o 

godzinie 14:00 w Puck. 

1.4. Godziny zbiórki i wyruszenia na trasę ustalają drużynowi o czym informują komendanta trasy. 

1.5. Orientacyjna godzina zakończenia wydarzenia to 14:30 w sobotę 26 września 2020r. 

2. Cel Startu harcerskiego 
2.1. Celem Start Roku harcerskiego jest: 

• zainicjalizowanie pracy drużyn i gromad hufca, 

• integracja środowisk i drużyn hufca, 

• propagowanie turystyki pieszej, 

• poznanie/przypomnienie lokalnych miejsc pamięci. 

3. Uczestnictwo 
3.1. W wydarzeniu mogą brać udział drużyny harcerski i gromady zuchowe pod nadzorem pełnoletniego 

opiekuna. 

3.2. Członkami patroli mogą być członkowie ZHP. 

3.3. Każdy niepełnoletni uczestnik może uczestniczyć tylko za pisemną zgodą opiekunów prawnych zawierającej 

oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19. 

Wzór zgody znajduje się na stronie https://zhp.pl/wracamy/ 

3.4. Osoby pełnoletnie składają pisemne oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19. 

3.5. Pełnoletni opiekun przechowuje oświadczenia przez 14 dni od zakończenia wydarzenia. Po tym okresie 

powinny one zostać zniszczone. 

3.6. Uczestnicy zobowiązani są do postępowania zgodnego z harcerskim systemem wartości oraz z tym 

regulaminem 

4. Zgłoszenia 
4.1. Zgłoszenia patroli odbywają się do czwartku 24 września. 

4.2. W zgłoszenie musi zawierać: 

• imię i nazwisko pełnoletniej osoby nadzorującej patrol i numer telefonu do tej osoby, 

• imienną listę uczestników oraz numer kontaktowy z wyróżnianiem patrolowego/patrolowych 

4.3. W ramach wydarzenia nie jest pobierana zadaniowa składka członkowska 

5. Zadania 
5.1. Zadania na trasa harcerską zostaną przedstawione przez komendantów tras patrolowym 

http://www.puck.zhp.pl/
https://zhp.pl/wp-content/uploads/2020/08/ZHP_Oswiadczenie_niepelnoletni.pdf
https://zhp.pl/wracamy/
https://zhp.pl/wp-content/uploads/2020/08/ZHP_Oswiadczenie_pelnoletni.pdf


6. Bezpieczeństwo 
6.1. Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie środki dezynfekujące. W przypadku osób 

małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych. 

6.2. Przed i po wydarzeniu oraz w niezbędnych należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć ręce. 

6.3. W trakcie wydarzenia należy maksymalnie ograniczyć kontakt z osobami niebędącymi członami drużyny 

uczestniczącej w starcie (również podczas apelu). 

6.4. W trakcie wszystkich form należy ograniczyć w miarę możliwości używanie przez więcej niż jedną osobę 

tego samego przedmiotu/rekwizytu. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy dezynfekować 

przedmioty/rekwizyty każdorazowo po użyciu przez daną osobę, zanim inna osoba zacznie używać tego 

przedmiotu/rekwizytu. 

6.5. Podczas apelu wszyscy członkowie patroli powinni mieć zakryte usta i nos. 

6.6. Osoba nadzorująca patrol przed rozpoczęciem trasy informuje uczestników o zasadach bezpieczeństwa i 

profilaktyki. 

7.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Za szkody wyrządzone w czasie trwania wydarzenia odpowiedzialne są osoby, które dokonały danej szkody. 

Pokrywają one wyrządzone straty we własnym zakresie. 

7.2. Ocenę współzawodnictwa prowadzą komendy tras. 

7.3. Wszyscy uczestnicy Rajdu mają obowiązek przestrzegania Prawa Harcerskiego, regulaminów o ochronie 

przyrody, bezpieczeństwa, przepisów przeciwpożarowych, przepisów o ruchu drogowym oraz regulaminu 

Startu roku harcerskiego 

7.4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 
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