Regulamin Zuchowego Rajdu Arsenał 2018

1. Warunki ogólne
1.1. Rajd Arsenał jest ogólnopolskim zlotem harcerskim, który odbędzie się w Warszawie w
dniach 24 – 26 marca 2018 roku.
1.2. Organizatorem 48. Rajdu Arsenał „Wymarzone Pojutrze” jest Hufiec ZHP WarszawaMokotów im. Szarych Szeregów.
1.3. Elementem Rajdu Arsenał jest Zuchowy Rajd Arsenał. Jest to gra odbywająca się 24.
marca 2018 roku dla gromad i drużyn zuchowych z Chorągwi Stołecznej.

2. Klasyfikacja i uczestnictwo
2.1. W grze mogą uczestniczyć patrole zuchowe pod opieką pełnoletniego opiekuna, który
jest odpowiedzialny za patrol i ma obowiązek być z patrolem przez cały czas trwania gry.
2.2. Kwalifikacji na Rajd dokonuje Sztab Rajdu Arsenał na podstawie zgłoszenia.
2.3. W Rajdzie może wziąć udział patrol liczący od sześciu do dziesięciu osób nie licząc
osoby pełnoletniej.
2.4. Wszyscy uczestnicy Rajdu powinni mieć opłacone składki członkowskie.

3. Kwalifikacja na Rajd odbywa się na podstawie:
3.1. wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 48. Rajdu
Arsenał do 24. lutego 2018 roku.
3.2. wpłaty wpisowego w wysokości 15 PLN. O dacie wpływu decyduje data wpływu na
rachunek bankowy organizatora podany poniżej:
Hufiec ZHP Warszawa-Mokotów, tytułem: DSCZ ARSENAŁ ZUCHOWY – NAZWA
GROMADY
Bank BRE S.A. numer konta 11 1140 1010 0000 5143 0000 1021
3.3. Istnieje możliwość otrzymania faktury. W razie takiej potrzeby prosimy o wysłanie
danych potrzebnych do wystawienia faktury za pośrednictwem formularza.
3.4. Ze względu na ograniczoną liczbę patroli w pierwszej kolejności przyjmowane są
patrole z Hufca Warszawa-Mokotów

4. Współzawodnictwo, program i przebieg rajdu – postanowienia ogólne
4.1. Współzawodnictwo patroli na Rajdzie odbywa się na podstawie określonych zasad i
kryteriów punktacji, które zostaną udostępnione na początku gry 24. marca.

5. Rezygnacja z udziału w rajdzie
5.1. Rezygnacja z udziału w Rajdzie po 15 marca 2017 roku lub dyskwalifikacja patrolu nie
powodują zwrotu wpisowego ze względu na koszty poniesione przez organizatorów.
5.2. We wszystkich sprawach spornych decyzję podejmuje Sztab Rajdu Arsenał oraz Sztab
Zuchowego Rajdu Arsenał

6. Postanowienia końcowe
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
regulaminu.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. O zmianach
Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej.

7. Informacje o Grze można uzyskać:
7.1. odwiedzając internetową stronę Rajdu Arsenał w zakładce Zuchowy Rajd Arsenał
7.2. na profilu Rajdu Arsenał na Facebooku
7.3. pod adresem e-mail: alicja.chmielewska@pomaranczarnia.org

8. Terminarz
6 lutego – otwarcie formularza zgłoszeniowego na Zuchowy Rajd Arsenał
24 lutego – ostateczny termin zgłoszeń na grę
25 lutego - 2 marca - czas wpłat
5 marca – ostateczna lista patroli
24 marca – Zuchowy Rajd Arsenał, w godzinach 9:00-16:00

