
 

 

 

 

REGULAMIN SYNERGIA ZLOT 2020 

CHORĄGIEW STOŁECZNA ZHP 

1. Organizator 

1. Organizatorem Synergia Zlot 2020 „DalEKOwzroczni” (dalej: „Zlot”) jest 
Chorągiew Stołeczna ZHP (dalej: „Organizator”). 

2. Przez organizację Zlotu rozumie się przygotowanie rejestracji oraz programu 
Zlotu, organizację noclegu oraz wyżywienia w trakcie imprezy. 

2. Zasady Zlotu 

1. Zlot organizowany jest na terenie m. st. Warszawy w dniach 8 – 10 maja 2020 
r. 

2. Celem Zlotu jest kształtowanie postawy proekologicznej, świadomości w 
zakresie ochrony klimatu, inspiracja do innowacyjnych rozwiązań w 
obszarze ekologii oraz integracja i wspólne działanie zuchów, harcerzy, 
harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów ze wszystkich hufców 
Chorągwi Stołecznej ZHP. 

3. Udział w Zlocie jest płatny. Odpłatność uczestnika wynosi 50,00 zł w 
przypadku zgłoszenia w I turze lub 70,00 zł w przypadku zgłoszenia w II 
turze. 

4. Organizator zapewnia uczestnikom Zlotu miejsce na organizację biwaku – 
noclegu pod namiotami, wyżywienie w postaci obiadu, udział w programie 
Zlotu, ubezpieczenie NNW, bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w 
trakcie trwania Zlotu na podstawie identyfikatora uczestnika Zlotu i ważnego 
dokumentu ze zdjęciem (np. legitymacji szkolnej). 

5. Każdy uczestnik powinien skompletować osobiste wyposażenie na zlot: 

 śpiwór i karimata, 
 przybory do mycia, 
 mundur harcerski, 
 przybory do jedzenia: menażka, niezbędnik, kubek, 
 dobre i wygodne buty, 
 ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych, 
 odblaski (latarki) do sygnalizowania swojej pozycji w przypadku 

poruszania się wzdłuż dróg publicznych. 

6. Każdy zgłoszony patrol samodzielnie zapewnia dojazd i powrót ze Zlotu, 
namioty turystyczne do urządzenia biwaku, wyżywienie w postaci śniadania 
i kolacji oraz wyposażenie niezbędne do samodzielnego 
przygotowania tych posiłków. 



 

 

7. Podczas trwania zlotu obowiązuje przestrzeganie 
Prawa Harcerskiego. 

8. Za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników Zlotu podczas jego 
trwania odpowiadają patrolowi oraz drużynowi. 

9. Za efekt wychowawczy zlotu odpowiadają drużynowi. 
10. Zlot organizowany jest zgodnie z Metodą Harcerską. Zgodnie z decyzją 

patrolowego, patrole mogą poruszać się samodzielnie po terenie Zlotu. 
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Zlotu 

mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich. 
12. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi. 

3. Uczestnicy Zlotu i Zgłoszenia  

2. Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest zgłoszenie oraz rejestracja patrolu 
liczącego od 8 do 10 osób – 1 opiekun/patrolowy oraz 7 - 9 uczestników 
(zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i/lub wędrowników). Do dokonania 
zgłoszenia należy: 

 znać nazwę swojego patrolu, 
 znać liczbę członków patrolu, 
 znać metodykę patrolu, 
 znać imię i nazwisko patrolowej/patrolowego (oraz ew. jego stopień 

instruktorski), 
 znać stopień, imię i nazwisko drużynowej/drużynowego 

(opiekunki/opiekuna patrolu) - instruktorki/instruktora 
odpowiedzialnego za patrol, 

 wiedzieć, jakie inne patrole drużynowa/drużynowy mają pod opieką 
na zlocie. 

3. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do 
uiszczenia opłaty za wszystkich zgłoszonych członków patrolu w terminie 
określonym poniżej. 

4. Członkowie patroli oraz patrolowi muszą być członkami ZHP wpisanymi do 
Ewidencji ZHP. 

5. Na Zlot zgłaszają się całe patrole. Za efekt wychowawczy zlotu odpowiadają 
drużynowi/instruktorzy opiekujący się patrolem lub patrolami. Jeden 
instruktor może mieć pod opieką na Zlocie maksymalnie trzy patrole. Każdy 
patrol musi mieć pełnoletniego patrolowego, który sprawuje bezpośrednią 
opiekę, czuwa nad bezpieczeństwem swojego patrolu i porusza się razem z 
nim. 

6. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną, poprzez formularz 
zgłoszeniowy, w terminie 22 lutego – 29 marca 2020 r (I tura zgłoszeń: do 
15 marca 2020 r., II tura zgłoszeń: do 29 marca 2020 r.) Link do formularza 
zgłoszeniowego: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1
H9RNzRMfhcbLkG5BjMQ_yLdN7WhUQ0ZPOEM0RTZQNjdJRzBURzJWRTR
NSjM4SSQlQCN0PWcu 



 

 

7. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z 
zobowiązaniem się do wniesienia opłaty za cały patrol: 

 Zgłoszenie w I turze: opłata za osobę wynosi 50 zł 
 Zgłoszenie w II turze: opłata za osobę wynosi 70 zł 

Zbiorcza opłata za wszystkie patrole zgłoszone z danego hufca dokonuje 
zbiorczym przelewem skarbnik hufca po otrzymaniu noty księgowej od 
Chorągwi, nie później niż: 

 do 20 marca 2020 r. za wszystkie patrole zgłoszone w I turze zgłoszeń, 
 do 3 kwietnia 2020 r. za wszystkie patrole zgłoszone w II turze 

zgłoszeń. 

Wpłata DSCZ za poszczególne osoby w patrolach powinna zostać wniesiona 
na konta hufców (wyznaczone przez Komendanta i Skarbnika Hufca). Za 
zbieranie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej od członków patroli 
odpowiada Komendant i Skarbnik Hufca oraz patrolowy. 

8. W dniu rozpoczęcia Zlotu (8 maja 2020 r.) do godz. 16:00 należy 
zarejestrować patrol w rejestracji/biurze zlotu. 

9. Każda z osób biorących udział w Zlocie powinna być w dobrym stanie 
zdrowia, umożliwiającym udział w zajęciach terenowych oraz nocleg w 
warunkach biwakowych pod namiotem turystycznym. 
W czasie Zlotu może wystąpić konieczność biegania, podnoszenia ciężkich 
przedmiotów/osób, wejścia do płytkiej wody oraz innych lekkich i średnich 
aktywności fizycznych. 

10. W trakcie Zlotu członkowie poszczególnych patroli nie mogą się rozdzielać. 
11. Przed rozpoczęciem Zlotu każdy patrolowy jest zobowiązany zgłosić biwak 

do Komendy swojego hufca – przede wszystkim przedstawić imienną listę 
uczestników zlotu. 

12. Kontakt z organizatorami zlotu dostępny jest pod adresem 
zlot@stoleczna.zhp.pl 

5. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew Stołeczna, ul. Piaskowa 4 01-067 Warszawa 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 
się skontaktować pod adresem e-mail: rodo@stoleczna.zhp.pl 

3. Dane osobowe, podane przez osobę zgłaszającą w formularzu 
zgłoszeniowym oraz dane zebrane w trakcie trwania formy pracy i w 
związku z jej przebiegiem będą przetwarzane w celu: 

a. podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu do udziału w formie pracy,  
b. zapewnienia udziału w formie pracy, 
c. zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 

trakcie trwania formy pracy, w tym zapewnienia dostępu 
do opieki zdrowotnej, 



 

 

d. prowadzenia dokumentacji formy pracy. 

4. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w celu 
zakwalifikowania i zapewnienia udziału w zlocie jest zgoda. Ponadto 
wykorzystujemy dane osobowe w celu obrony przed roszczeniami z tytułu 
szkody na osobie lub majątku (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 
lit. f oraz w art. 9 ust. 2 lit. f RODO). 

5. Ujawniamy dane osobowe lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom 
medycznym oraz innym osobom udzielającym świadczeń opieki 
zdrowotnej, a także władzom publicznym uprawionym do uzyskania tych 
danych w związku z prowadzonymi postępowaniami. Ponadto ujawniamy 
dane osobowe dostawcom interaktywnych formularzy: Microsoft 
Corporation z siedzibą w Redmont, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 
("Microsoft Forms"). Dostawcy wykorzystują dane osobowe, działając 
wyłącznie w naszym imieniu i na nasze polecenie jako podmioty 
przetwarzające. Microsoft Corporation ma siedzibę poza terytorium EOG. 
Pomimo tego Microsoft Corporation daje gwarancje wysokiego stopnia 
ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają z uczestnictwa w 
programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji 
wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie 
adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.  

6. Przechowujemy Twoje dane przez okres 3 lat od zakończenia formy pracy. 
Jeżeli nie zostaniesz zakwalifikowany do udziału w formie pracy, wówczas 
usuniemy Twoje dane niezwłocznie po podjęciu decyzji o 
niezakwalifikowaniu. 

7. Masz prawo w każdej chwili:  

a. wycofać zgodę na wykorzystanie danych osobowych. Wycofanie 
zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, 
uniemożliwia jednak dalszy udział w formie pracy; wycofanie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania danych 
osobowych przed jej wycofaniem; 

b. wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na 
podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia 
sprzeciwu rozważymy, czy ze względu na szczególną sytuację – 
Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które 
realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli sprzeciw okaże 
się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych 
danych, usuniemy je.  

c. dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii 
d. sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne, 

nieprawidłowe lub nieaktualne; 
e. usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych  
f. ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych, tj. zażądać, 

abyśmy zaprzestali ich wykorzystania 
g. otrzymania swoich danych osobowych w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania 



 

 

tych danych do innego, wybranego przez siebie, 
administratora danych osobowych; Masz również prawo 

do żądania, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez nas 
bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to 
technicznie możliwe; dotyczy to jedynie danych osobowych 
przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub 
umowy (w tym Statutu ZHP).  

8. Masz prawo wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem danych do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo 
ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu. 

6. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora 
(http://stoleczna.zhp.pl/). 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Zlotu, nieprzewidzianych niniejszym 
Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. 
4. Niniejszy Regulamin regulowany jest przepisami prawa Rzeczypospolitej 

Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 
zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa polskiego. 

5. Wszelkie spory wynikające z przebiegu Zlotu rozstrzygane będą w pierwszej 
instancji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. 

 


