Regulamin

Referat Wędrowniczy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej i Ruch Programowo-Metodyczny
„Akademicy” zapraszają wszystkich wędrowników do wzięcia udziału w jubileuszowej Wędrowniczej
Watrze! Już po raz dziesiąty będziemy razem podejmowad wyzwania, przemierzad wspólnie szlaki, by na
koocu spotkad się przy płomieniach ognia. Wędrownicza Watra po raz pierwszy zapłonie na terenie
chorągwi Kujawsko-Pomorskiej i po raz pierwszy Akademicy przejmą obowiązki gospodarza. Jest to dla
nas i dla Was okazja, aby wyjśd w świat, pokazad, na co stad prawdziwe drużyny wędrownicze, aby byd
aktywnymi i widocznymi w swoich środowiskach.

Termin Wędrowniczej Watry:
20-22 sierpnia 2012 - wędrówki,
22-26 sierpnia 2012 - zlot.
Miejsce:
Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce.
Cele Wędrowniczej Watry 2012:
- ukazanie różnorodności form pracy środowisk, opartej na idei i symbolice ruchu wędrowniczego,
- promocja drużyn i zaprezentowanie ich dorobku programowego,
- integracja środowiska wędrowniczego oraz wymiana doświadczeo między patrolami,
- poznanie walorów przyrodniczych, kulturalnych i historycznych województwa kujawsko-pomorskiego,
- zapewnienie aktywnego wypoczynku uczestnikom zlotu,
- zachęcenie uczestników do otwarcia się na nowe umiejętności i aktywności, wyjście z działaniami
patroli na zewnątrz organizacji między innymi przez pełnienie służby
- nawiązanie współpracy ze skautami w wieku wędrowniczym
Uczestnicy :
Patrole wędrownicze (uczestnicy w wieku 16-25 lat), liczące od 5 do 15 osób (po wcześniejszym
uzgodnieniu z komendą Watry istnieje możliwośd zgłoszenia patrolu o innej liczbie osób).
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Organizatorzy:

Komenda Wędrowniczej Watry 2012:
pwd Katarzyna Rożek - komendantka
hm Tomasz Owoc - z-ca ds. programowych
phm Anna Kasprowicz - z-ca ds. organizacyjnych
pwd Maciej Gralak - z-ca ds. tras wędrówek
Pozostali członkowie zespołu przygotowującego WW 2012:
phm Alicja Staoco - promocja
phm Radosław Podolak - biuro
hm Maciej Sas - pozyskiwanie środków
pwd Bartłomiej Najdowski - szef służb zlotowych
Joanna Neumann – sekretarz
Wpisowe:
49 złotych (czterdzieści dziewięd) od każdego członka patrolu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości wpisowego, poparte uzasadnieniem oraz
przedstawione na stronie głównej zlotu (watra.zhp.pl) do czasu uruchomienia rejestracji uczestników
zlotu.
Wpisowe należy wpłacid na konto:
Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
ul. Dworcowa 56, 85-010 Bydgoszcz
NORDEA BANK Polska O/BYDGOSZCZ
Numer konta 64144012150000000001864491
do dnia 15 kwietnia 2012
z dopiskiem: Wędrownicza Watra + nazwa patrolu.
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Organizatorzy zapewniają:
- miejsce na rozbicie namiotu,
- w czasie zlotu dostęp do wody pitnej oraz wrzątek całą dobę,
- zajęcia programowe,
- pamiątkową plakietkę,
- niezapomniane wrażenia.
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Kontakt:
Referat Wędrowniczy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej,
ul. Dworcowa 56
85-010 Bydgoszcz
wedrownicykp@gmail.com

Każdy patrol powinien:
- mied w składzie pełnoletniego opiekuna w stopniu przewodnika lub z ukooczonym kursem
wychowawców kolonijnych,
- zabrad sprzęt biwakowy (małe, turystyczne namioty),
- turystyczny sprzęt kuchenny (według uznania),
- apteczkę pierwszej pomocy,
- ubezpieczenie NW - oryginał oraz jedną kopię.
Dokumenty opiekuna, poświadczające jego uprawnienia, oraz ubezpieczenie patrolu będą sprawdzane
przy wyjściu patrolu na trasę.
W trakcie wędrówek przedwatrowych oraz podczas samego zlotu patrole we własnym zakresie
zapewniają sobie wyżywienie. Na terenie zlotu funkcjonowad będą kawiarenki, które mogą oferowad
ciepłe posiłki.
Zgłoszenia i informacje:
Zgłoszenia patroli należy dokonywad przez wysłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia na Watrę na
adres e-mail watra@zhp.pl do dnia 15 kwietnia 2012. Nadesłane zgłoszenia będą przesyłane do
wiadomości macierzystych referatów wędrowniczych lub w przypadku ich braku do komend chorągwi
przez organizatorów WW 2012.
Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata wpisowego na konto zlotu.
Podstawową platformą informacyjną jest oficjalna strona Wędrowniczej Watry 2012: watra.zhp.pl
O przyjęciu na zlot decyduje:
- terminowe zgłoszenie i wpłata wpisowego,
- wykonanie zadao przedzlotowych,
- posiadanie przez patrol wymaganych dokumentów (ubezpieczenie, potwierdzenie uprawnieo opiekuna
- uzupełniona książeczka instruktorska lub zaświadczenie o ukooczeniu kursu wychowawców).
Koncepcja programowa
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Koncepcja programowa Wędrowniczej Watry 2012 została opisana w załączniku do regulaminu. Znajdują
się tam wytyczne do realizacji zadao przedzlotowych.

Sprawy różne
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu oraz bezzwłoczne
poinformowanie o tym uczestników imprezy drogą mailową oraz na stronie głównej imprezy.
Uczestnicy mają prawo nie zgodzid się na zmianę treści regulaminu odpowiednio to motywując. W takim
wypadku mogą wypowiedzied swój udział w imprezie oraz ubiegad się o zwrot kosztów wpisowego.

Uczestnicy X Wędrowniczej Watry są zobowiązani do:
- przestrzegania Prawa Harcerskiego,
- posiadania widocznych identyfikatorów na terenie zlotu,
- nieopuszczania terenu i niewchodzenia na teren zlotu bez powiadomienia służb zlotowych,
- przestrzegania ciszy nocnej (poza miejscami wyznaczonymi na rozmowy czy śpiewanie, w godzinach
określonych przez organizatorów),
- stosowania się do postanowieo niniejszego regulaminu, jak również: regulaminu poruszania się po
drogach, regulaminu mundurowego ZHP, regulaminu przeciwpożarowego, regulaminu kąpieli i
regulaminu korzystania ze sprzętu wodnego.

Strona

5

Ostatnia wersja regulaminu z 11 października 2011

