XII.
Zuchowa Akademia Przygody
„Podróż dookoła świata”
REGULAMIN !!!
„Szeroki świat czeka jak przyjaciel,
za dalą dal bez przerwy woła nas.
i z każdym dniem cudowniej i bogaciej
otwiera się niepowtarzalny czas”.

Organizator:
- Komenda Hufca ZHP w Kaliszu.
- 36 Kaliska Drużyna Harcerska „Orły”
Cel:
-

Pokazanie kultury innych kontynentów oraz dobra zabawa
Propagowanie zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu.
Integracja gromad zuchowych Hufca ZHP Kalisz jak i osób spoza ZHP.
Uczenie przez konkretne działanie.
Pokonanie przeszkód i dojście do celu.

Termin i miejsce:
Rajd odbędzie się 28 kwietnia 2018 roku w Kaliszu – Las Winiary.
XII. Zuchowa Akademia Przygody odbędzie się bez względu na warunki
atmosferyczne. Do zadań drużynowych lub opiekunów będzie odpowiednie
przygotowanie uczestników do wyprawy w nieznane.

Start:
Przystanek KLA Winiary Fabryka według listy zgłoszeń.
Godzina Startu:
- Godzina: 9:05
- Godzina: 9:15
- Godzina: 9:35
- Godzina: 9:45
- Godzina: 10:05

Uczestnicy:
W XII. Zuchowej Akademii Przygody „Podróż dookoła
świata” mogą wziąć udział gromady zuchowa oraz patrole
zorganizowane spoza ZHP.
Każdy patrol musi posiadać pełnoletniego opiekuna, który o
odpowiada za zdrowie i życie uczestników.

Ekwipunek:
- Każdy zuch lub osoba spoza ZHP musi posiadać
pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów
na uczestnictwo w XII. Zuchowej Akademii Przygody.
- Strój stosowny do fabuły tegorocznej edycji.
- Apteczkę pierwszej pomocy.
- Kiełbaskę na ognisko.

Składka Zadaniowa:
Składka Zadaniowa wynosi 3 zł od każdego dziecka i będzie
zbierana na starcie. Drużynowi i opiekunowie grup są zwolnieni ze
Składki Zadaniowej.

Zakończenie:
Zakończenie XII. Zuchowej Akademii Przygody odbędzie się na Stanicy Harcerskiej
Szałe „Grodzisko” w godzinach ok. 12:30.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy dokonać do dnia 24 kwietnia 2018 roku kontaktując się z
Organizatorami. Każdy patrol otrzyma potwierdzenie zgłoszenia wraz z sugerowaną
godziną startu.
W
-

zgłoszeniu należy podać.
Nazwę Gromady lub Patrolu.
Imię i Nazwisko opiekuna wraz z telefonem kontaktowym.
Sugerowaną ilość osób w patrolu.

Kontakt:
e-mail: 36kdh@zhp.net.pl
phm. Piotr Gutowski tel. 783 501 190
Drużynowy: dh. Wiktor Kominkiewicz tel. 666 547 001
Przyboczna: dh. Justyna Wasielewska tel. 513 253 813
Przyboczny: dh. Michał Kuciński tel. 727 689 362
Zastępowa: dh. Kaja Kaźmierczak tel. 534 393 406
Zastępowa: dh. Martyna Płuciennik tel. 665 577 121
dh. Jakub Sobański tel. 533 518 085

