ZGŁOSZENIA

Zgłoszony Patrol musi składać się z 5 harcerzy starszych lub wędrowników (ukończone 13 lat
najpóźniej 15.09.2016 r.) oraz opiekuna Patrolu, czyli pełnoletniego instruktora.
Zgłoszenia odbywają się w dwóch etapach:
I etap do 07.09.2016 r.
Liczba miejsc jest ograniczona do 24 Patroli. W I etapie zakwalifikowane zostaną
maksymalnie 2 Patrole z każdego hufca. O zakwalifikowaniu Patroli z danego hufca decyduje
kolejność zgłoszeń. W przypadku wykorzystania wszystkich 24 miejsc, możliwość zgłaszania
zostanie zablokowana.
W dniu 07.09.2016 r. na stronie ZHP Chorągwi Kieleckiej zostanie opublikowana liczba
zakwalifikowanych Patroli. W przypadku niewykorzystania wszystkich 24 miejsc,
odblokowana zostanie możliwość rejestracji kolejnych Patroli, niezależnie od ilości
zakwalifikowanych grup z danego hufca.
II etap od 07.09.2016 r. do 09.09.2016 r.
Rejestracja bez limitów (drużyny z hufców, które zgłosiły już 2 Patrole mogą zgłaszać
kolejne, do wyczerpania 24 miejsc). Zgłoszenia dokonane po 09.09.2016 r. nie będą
rozpatrywane.
W terminie do 12.09.2016 r. należy dokonać przelewem wpłaty wpisowego (70 zł od
uczestnika, 35 zł od opiekuna) na konto ZHP Chorągwi Kieleckiej W tytule przelewu należy
podać nazwę Patrolu oraz hufiec, z którego jest dany Patrol.
Konto ZHP Chorągwi Kieleckiej:
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Kielce
nr 73 1930 1800 2004 0040 3436 0001

Regulamin Manewrów Techniczno-Obronnych
1. Manewry odbywają się niezależnie od warunków atmosferycznych.
2. Pod pojęciem „Patrol” Organizator rozumie grupę 5 harcerzy/harcerek urodzonych przed
16.09.2004 r. dowodzonych przez pełnoletniego instruktora.
3. Zakwaterowanie uczestników odbywa się na wydzielonym terenie Centrum Przygotowań do Misji
Zagranicznych (ul. Wojska Polskiego 300, 26-025 Kielce) zwanego dalej Campowiskiem.
4. Uczestnicy poza strefą Campowiska mogą poruszać się tylko za okazaniem jednorazowej
przepustki Patrolu. Przepustki wydawane będą w Biurze Organizatora.
5. Podczas trwania Manewrów na terenie Campowiska obowiązuje zakaz używania otwartego ognia.
6. Od uczestników wymagane jest przestrzeganie Prawa Harcerskiego.
7. Za wszelkie szkody dokonane przez członków Patrolu odpowiedzialność ponosi opiekun.
8. Nieprzestrzeganie Regulaminu grozi wydaleniem z Manewrów w trybie natychmiastowym.
9. Zweryfikowana płatność Patrolu jest warunkiem dopuszczenia do udziału w Manewrach i wstępu
na teren Campowiska.
10. Organizator zapewnia pakiet żywieniowy w postaci 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad,
kolacja).
11. W skład obowiązkowego wyposażenia Patrolu wchodzą:


Ubezpieczenie NNW SU min. 10.000 zł (polisa będzie sprawdzana przy rejestracji),



Pisemne zgody prawnych opiekunów osób nieletnich na udział w Manewrach,



Śpiwór dla każdego z uczestników,



Apteczka,



Regulaminowe umundurowanie harcerskie każdego z uczestników,



Dokumenty tożsamości uczestników (dowód osobisty/legitymacja szkolna),



Telefon z systemem operacyjnym Android, dostępem do Internetu, ładowarka do
telefonu, przydatny może być również powerbank.

12. Manewry mają charakter imprezy zamkniętej. Wszelkie zgłoszenia gości Patrolu/Drużyny/Hufca
należy ustalić z Biurem Organizatora do dnia 09.09.2016 r.
13. Komenda zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu oraz do wprowadzania
zmian programowych.

Ramowy Program
Manewrów Techniczno-Obronnych
Piątek 16 września 2016
16:00 – 19:30 – Przyjazd oraz zakwaterowanie uczestników
20:00 – 22:00 – Konferencje
22:30 – 05:00 – Cisza nocna

Sobota 17 września 2016
05:00 –
05:30 –
06:15 –
07:30 –
12:00 –
13:30 –
16:00 –
18:45 –
19:30 –
21:30 –
22:30 –

05:20 –
06:00 –
06:45 –
12:00 –
13:00 –
14:30 –
18:30 –
19:15 –
21:30 –
22:00 –
06:00 –

Pobudka Wojskowa i zaprawa poranna
Śniadanie
Apel Inauguracyjny Manewrów
Encounter
Manewry Służb Miejskich
Obiad
Mikrokursy
Kolacja
Nocne Kino
Dyskusja nad filmem
Cisza nocna

Niedziela 18 września 2016
06:00 –
06:30 –
07:30 –
09:00 –
13:00 –
14:00 –

06:05 –
07:20 –
08:30 –
12:30 –
14:00 –
15:00 –

Pobudka
Śniadanie
Polowa Msza Święta
Turniej Trójtechniczny
Apel kończący Manewry
Zdanie terenu przez patrole

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
ul. Wojska Polskiego 300, 26-025 Kielce

Informacje szczegółowe
Turniej Trójtechniczny

1. Strzelectwo
Powyższa konkurencja opierać się będzie na oddawaniu przez uczestników strzałów
w postawie stojącej z karabinków pneumatycznych. Każdy zawodnik będzie miał
prawo do strzałów próbnych przed strzałami ocenianymi. Osiągnięcie wyniku
powyżej 50 punktów spowoduje, że zawodnik oraz jego wynik zostaną wpisani
do rankingu strzelców.

2. Zawody sprawnościowe
Podczas tej konkurencji zawodnicy będą mieli okazję wykazać się swoją tężyzną
fizyczną. Postawione przed uczestnikami zadania będą miały na celu sprawdzenie,
czy nasi harcerze cechują się wytrzymałością, determinacją, ale również
umiejętnością dostosowania się do zasad fair play.

3. Symulacja
W trakcie tej konkurencji uczestnicy znajdą się w specjalnie zaaranżowanej sytuacji,
podczas której będą musieli udzielić pierwszej pomocy. Oceniana będzie przede
wszystkim poprawność podjętych działań. Uczestnicy przystąpią zostaną zaopatrzeni
przez organizatora Manewrów w apteczki, w związku z czym nie jest konieczne
posiadanie prywatnego sprzętu w tej konkurencji.

Konferencje
Podczas Manewrów odbędą się 4 konferencje, na które zapisy będą prowadzone
w trakcie trwania Manewrów. W celu zapisania się na daną konferencję potrzebny
będzie telefon z dostępem do Internetu. O zapisaniu się na daną konferencję
decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy z członków Patrolu, a także opiekun Patrolu,
ma możliwość zapisania się na wybraną przez siebie konferencję.

Encounter
Do wzięcia udziału w Grze Miejskiej Encounter potrzebny będzie telefon z systemem
operacyjnym Android oraz stały dostęp do Internetu. Gra Miejska odbywać się będzie
w przestrzeni miejskiej Kielc. Podczas udziału w Grze przydatny może okazać
się powerbank, lecz nie jest on obowiązkowym elementem wyposażenia Patrolu.

Manewry Służb Miejskich
Manewry Służb Miejskich polegać będą na zaprezentowaniu uczestnikom pozoracji
wypadku. Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć pracowników Straży Pożarnej,
Policji oraz służb medycznych w akcji. Manewry Służb Miejskich odbędą
się w przestrzeni miejskiej Kielc.

Mikrokursy
Mikrokursy będą odbywać się na terenie Campowiska. System zapisów będzie taki
sam, jak w przypadku zapisów na konferencje. W celu zapisu na wybrany mikrokurs,
potrzebny będzie telefon komórkowy z dostępem do Internetu. Każdy członek
Patrolu będzie mógł zapisać się na 3 wybrane przez siebie mikrokursy. Każdy
z członków Patrolu, a także opiekun Patrolu, ma możliwość zapisania się na wybrany
przez siebie kurs.

