
 

 

 

 

Regulamin III Mistrzostw Polski Harcerskich Drużyn 

Pożarniczych 

 

1. Organizatorem Mistrzostw Polski Harcerskich Drużyn Pożarniczych jest Hufiec Podhalański -  VIII Podhalańska 

Drużyna Wielopoziomowa im. A. Suskiego z Szaflar przy wsparciu  Wydziału Wsparcia Specjalnościowego  GK 

ZHP i Referatu Specjalnościowego Chorągwi Krakowskiej. 

 2. Mistrzostwa odbędą  się w dniach: 15-17.09.2017 r. w Szaflarach niezależnie od warunków atmosferycznych. 

 3. Uczestnikami Mistrzostw mogą być harcerskie drużyny pożarnicze oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze, 

które zaakceptowały niniejszy regulamin, wypełniły formularz zgłoszeniowy i uiściły dodatkową składkę 

zadaniową (Formularz zgłoszeniowy – Zał. Nr 1). 

 4. Celem Mistrzostw jest sprawdzenie wyszkolenia, nabycie nowych umiejętności oraz pogłębienie wiedzy 

dotyczącej tematyki pożarniczej. 

5. Uczestnictwo w Mistrzostwach należy zgłaszać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 

10 września 2017r (należy przesłać scan formularza). Liczba miejsc na Mistrzostwach jest ograniczona, 

 a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc pod względem kategorii: Harcerskie i Młodzieżowe 

drużyny pożarnicze żeńskie, męskie i koedukacyjne – 40 miejsc - drużyn ; -  Drużyny kobiece i męskie harcerskie 

i OSP – 20 miejsc – drużyn. Obowiązujące regulaminy Zał. Nr 2, Zał. Nr 3 (jedyne odstępstwo od regulaminu 

dotyczy wieku dowódcy, bowiem dopuszcza się osoby od 16 roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego). 

6. Uczestnik Mistrzostw zobowiązany jest do posiadania zgody opiekuna prawnego zgodnie z zał. Nr 4  

w przypadku osób niepełnoletnich. Szczegółowy program Mistrzostw dostępny jest na plakacie załącznik nr 5 

7. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na Mistrzostwa będzie wysyłane na wskazany w formularzu adres e-mail 

osoby odpowiedzialnej za drużynę/patrol. 

 8. Wysokość dodatkowej składki zadaniowej uiszczanej przez uczestnika Mistrzostw wynosi 50 zł  

 zgodnie z zapisem w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku rezygnacji z udziału  

w Mistrzostwach wyżej wymieniona kwota nie będzie zwracana.  

9. Wpłat dodatkowej składki zadaniowej należy dokonywać po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia 

 na konto Hufca Podhalańskiego nr konta Multibank: 90 1140 2017 0000 4102 1301 07 56 z dopiskiem 

„Mistrzostwa + imię i nazwisko opiekuna drużyny/patrolu”. 

10. Organizator w ramach dodatkowej składki zadaniowej zapewnia: zakwaterowanie w warunkach polowych 

szkoła, wyżywienie pełne, identyfikator, koszulkę, ubezpieczenie, sprzęt do zawodów. Uczestnik zabiera na 

mistrzostwa: legitymację szkolną, karimatę, śpiwór, mundur, strój sportowy, strój kąpielowy, obuwie zmienne. 

11. Wszelkie pytania dotyczące Mistrzostw należy kierować do organizatora na adres mailowy: Komendant 

Mistrzostw phm Radosław Fiedler: harcerze.szaflary@gmail.com;  radekfiedler@o2.pl  lub telefonicznie nr 

komórkowy 606 366 450. 

12. Wszystkich uczestników Mistrzostw, zaproszonych gości, instruktorów, prowadzących - sędziów  

obowiązuje  przestrzeganie zasad zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim oraz w niniejszym 

regulaminie bez względu na przynależność organizacyjną.  
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