REGULAMIN GMINNEJ GRY „Śladami Żołnierzy Wyklętych”
17 września 2016
Motyw Rajdu „Żołnierze Wyklęci″
Druhny i Druhowie!
Nadarzyński Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Wataha” podjął szereg działań, które mają na celu
zdobycie przez szczep imienia „Żołnierzy Wyklętych”. Zapraszamy Was wszystkich do wspólnego
poznawania i propagowania oraz uczczenia pamięci o naszych bohaterach. Wydarzenie wplata się w
przygotowania do pogrzebu ppor. Karola Łoniewskiego ps. „Lew”, który odbędzie się w Nadarzynie 1
października br. Razem odkryjmy naszą Gminę jako miejsce odkrywania historii.
ZAPRASZAMY!
Założenia organizacyjne:
1. Organizator
Organizatorem Gry jest Nadarzyński Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „WATAHA”,
pod patronatem Wójta Gminy Nadarzyn.
2. Termin Gry
Gra odbędzie 17 września 2016 r.
Zbiórka przed Urzędem Gminy Nadarzyn o godzinie 9:30. Start o 10:00
Przewidywane zakończenie o 13:30.
3. Cel gry
Uczczenie pamięci o Żołnierzach Wyklętych.
4. Uczestnicy
W grze biorą udział zespoły: rodzinne, szkolne, harcerskie.
Zespół tworzą co najmniej 2 osoby, wraz z pełnoletnim opiekunem.
5. Zgłoszenie
Zgłoszenia przyjmowane są do 14 września poprzez e-mail: marta.kuczewska@zhp.net.pl.
Karta zgłoszenia powinna zawierać nazwę jednostki zgłaszającej listę uczestników z
adresem i rokiem urodzenia i podpisem opiekuna.
6. Ubezpieczenie
Patrole ubezpieczają się we własnym zakresie. Za właściwy dobór uczestników odpowiada instruktoropiekun i jednostka nadrzędna patrolu. Za szkody wyrządzone w czasie rajdu odpowiedzialność ponoszą
patrole rajdowe.
7. Wszyscy uczestnicy startując w Grze wyrażają swoją zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z
przebiegu Gry zamieszczonych na stronie internetowej ZHP, UG oraz prasie lokalnej.
8. Uczestnik podpisuje się czytelnie na karcie zgłoszenia (zał. Nr 1) pod następującą klauzulą
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Gminna Gra „Śladami Żołnierzy Wyklętych”
OŚWIADCZENIE
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem gry nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody
osobowe, rzeczowe, majątkowe, które wystąpią przed i w trakcie gry. Uczestnicy startują na
własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za
wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa
dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców, w razie
wypadku lub szkody związanej z grą. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku
nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości,
że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swój udział w grze. Dzieci i młodzież
poniżej 18 roku życia mogą brać udział w grze, wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

Data i podpis opiekuna (czytelny)

