REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEJ GRY TERENOWEJ
„OPERACJA LOTNICZA „FRESTON”
1. ORGANIZATOR
o

Sztab Naczelny Harcerskiej Organizacji Wychowawczo-Patriotycznej "CICHOCIEMNI"

2. WSPIERAJĄ NAS
o
o
o
o

Gmina Brzeg Dolny
Starostwo Powiatowe w Wołowie
Grupa Ratownictwa Specjalnościowego "CICHOCIEMNI"
Liceum Ogólnokształcące im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym

3. PATRONAT HONOROWY
o
o
o
o

Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej
Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej
Fundacja Sprzymierzeni z GROM
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Nr 4 w Brzegu Dolnym

4. PATRONAT HARCERSKI
o

Federacja Harcerska ZARZEWIE

5. PATRONAT MEDIALNY
o „Polsce Wierni” - miesięcznik Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
o Panorama Brzegu Dolnego

5. TERMIN I MIEJSCE
o
o
o
o
o

Gra odbędzie się w dniach 26-28 listopada 2021 roku w okolicach Brzegu Dolnego.
Rozpoczęcie: piątek 26 listopada w godzinach 17:31 – 20:06.
Zakończenie: niedziela 28 listopada do godziny 10.00.
Dokładny adres rozpoczęcia gry zostanie przesłany przy potwierdzeniu uczestnictwa.
GRA ODBĘDZIE SIĘ BEZ WZGLĘDU NA WARUNKI POGODOWE.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
o

o
o
o
o

o

W Operacji Lotniczej "Freston" mogą uczestniczyć:
o drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze reprezentujące różne środowiska
harcerskie,
o kluby specjalnościowe i organizacje paramilitarne,
o kluby im. "Cichociemnych".
Uczestnicy startują w patrolach 5-cio osobowych (4 osoby + dowódca).
Dowódca musi być osobą pełnoletnią, legitymującą się dowodem osobistym.
Istnieje możliwość udziału patrolu 6-cio osobowego, jeżeli opiekun pełni wyłącznie rolę opiekuna, a
nie opiekuna-uczestnika i nie bierze udziału w zadaniach.
Uczestnicy rywalizują w dwóch kategoriach wiekowych:
o KATEGORIA I - 12-14 lat (minimalny wiek uczestników 12 lat rocznikowo a maksymalny
wiek 14 lat rocznikowo)
o KATEGORIA II - +15 lat (minimalny wiek uczestników 15 lat rocznikowo)
Kartę zgłoszenia patrolu należy przesłać do 15 listopada 2021 roku na adres: cichociemni-ho@wp.pl

7. WPISOWE
o
o

Osoba, która nie jest uczestnikiem a pełni rolę opiekuna nie ponosi kosztów wpisowego.
Wpisowe: 30 zł od uczestnika należy wpłacić do dnia 15 listopada 2021 roku na konto:

Harcerska Organizacja Wychowawczo-Patriotyczna "CICHOCIEMNI"
Santander Bank Polska Nr konta 39 1090 2457 0000 0001 2318 8423
w tytule przelewu KONIECZNIE musi znaleźć się zapis
"SKŁADKA ZADANIOWA OPERACJA LOTNICZA - NAZWA PATROLU"
o

Po uprzednim poinformowaniu organizatorów istnieje również możliwość zapłacenia wpisowego na
miejscu. Wystawiamy faktury.

9. UBEZPIECZENIE
o

Organizatorzy NIE zapewniają ubezpieczenia uczestników podczas imprezy - każdy patrol ubezpiecza
się we własnym zakresie. Patrole zobowiązane są stawić się z polisą ubezpieczeniową od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW) obejmującą wszystkich członków patrolu. Patrole bez polisy
NNW nie będą dopuszczone do gry. Jeżeli członkowie patrolu są ubezpieczeni w swoim Hufcu lub
Stowarzyszeniu mogą przywieźć zaświadczenie podpisane przez Komendanta Hufca lub władze
Stowarzyszenia.

10. WYŻYWIENIE
o

Organizator zapewnia herbatę i wyżywienie turystyczne (chleby, konserwy, pasztety, dżemy) oraz jeden
ciepły posiłek - obiad w sobotę.

11. WYPOSAŻENIE PATROLU I INDYWIDUALNE
o
o

Patrolu: apteczka, przybory piszące, papier, busola, telefon komórkowy z funkcją nagrywania filmów i
z możliwością fotografowania, biało-czerwona opaska na ramię - 2szt.
Indywidualne: dowód tożsamości (legitymacja; opiekun-dowód osobisty), karimata, śpiwór,
odpowiedni strój terenowy, obuwie zamienne, latarka, regulaminowe umundurowanie (ci co mają),
kubek, sztućce, kamizelka odblaskowa.

12. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
o
o
o
o
o

Czynny udział w zajęciach,
stosowanie zasady "fair play”,
przestrzeganie zaleceń organizatorów,
przestrzeganie Prawa Harcerskiego.
W przypadku rezygnacji patrolu z uczestnictwa w dalszej Grze istnieje obowiązek zgłoszenia tego
faktu osobiście lub telefonicznie organizatorom.

13. WARUNKI RYWALIZACJI
o

Całość Operacji Lotniczej "Freston" składa się z zadań do wykonania przez patrole. Punktacji
podlegają:
o osiągnięte wyniki,
o sposób wykonania zadania,
o zorganizowanie patrolu podczas trwania imprezy.

14. ORGANIZATOR ZAPEWNIA
o
o

Bazę noclegową z zapleczem sanitarnym (toalety, umywalki),
Gorący posiłek w sobotę oraz wyżywienie turystyczne (chleby, konserwy, pasztety, dżemy),

o
o
o
o

Nagrody dla najlepszych patroli w każdej kategorii,
Dyplomy dla wszystkich patroli,
Pamiątkową plakietkę,
Opiekę medyczną podczas trwania całej Gry (karetka typu P).

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Najpóźniej do dnia 17 listopada przekażemy pocztą elektroniczną (na e-mail podany przy zgłoszeniu)
informację o zakwalifikowaniu patrolu do uczestnictwa w Operacji Lotniczej "Freston", oraz prześlemy
zdjęcie z miejscem wstawienia się patrolu i dalsze wskazówki.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Gry.
Patrole, które przyjadą samochodem będą miały możliwość bezpiecznego pozostawienia pojazdu.
Wszystkie zadania dla patroli zaplanowane są tak, aby ich realizacja nie powodowała łamania
jakichkolwiek przepisów prawnych i porządkowych.
Osoby, które stracą zdolność do wykonywania zadań zostają przeniesione w "stan spoczynku", tzn.
pozostają w charakterze widzów.
Zakazuje się poruszania jakimikolwiek pojazdami w czasie trwania imprezy, pod rygorem
dyskwalifikacji patrolu z uczestnictwa w Grze.
Ilość patroli i uczestników Gry jest ograniczona.
Bieżące informacje o Grze na stronie www.cichociemni.org.pl
Każdy uczestnik musi wypełnić formularz - "Zgoda na wykorzystanie wizerunku" - dostarczony przy
rejestracji patrolu w bazie.
Każdy uczestnik musi wypełnić oświadczenie Covidowe - dostarczone przy rejestracji patrolu w bazie.
Każdy uczestnik musi wypełnić oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Gry - dostarczone przy
rejestracji patrolu w bazie.
Gra odbędzie się z godnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących pandemii
koronawirusa Covid-19.
W wypadku, gdyby sytuacja epidemiczna w Polsce uniemożliwiała organizację Gry, wpłacona zaliczka
zostanie zwrócona uczestnikom.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
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