
 
 

 
Regulamin konferencji 

„Działaj bezpiecznie – konferencja instruktorska” 
 
1. Organizatorem konferencji jest Hufiec ZHP Kraków-Nowa Huta im. Mariusza 

Zaruskiego. 
2. Konferencja odbędzie się w dniach: 8-9.05.2021 r. w Krakowie. 
3. Uczestnikami konferencji mogą być pełnoletni instruktorzy ZHP, którzy 

zaakceptowali niniejszy regulamin, wypełnili formularz zgłoszeniowy i opłacili 
dodatkową składkę zadaniową. 

4. Celem konferencji jest pogłębienie wiedzy i dobrych praktyk z zakresu szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa podczas HALiZ. 

5. Szczegółowa agenda zostanie wysłana uczestnikom 7 dni przed rozpoczęciem 
konferencji. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności prezentowanych treści. 
7. Uczestnictwo w konferencji należy zgłaszać drogą elektroniczną poprzez 

formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: konferencja@krakowska.zhp.pl, 
do dn. 25.04.2021 r. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, a o przyjęciu 
decyduje kolejność zgłoszeń i terminowa wpłata dodatkowej składki zadaniowej.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku 
niewystarczającej liczby zgłoszeń lub w przypadku przedłużenia restrykcji 
związanych z pandemią COVID-19 w sposób uniemożliwiający zorganizowanie 
konferencji stacjonarnie. W przypadku odwołania konferencji wpłacona 
dodatkowa składka zadaniowa zostanie zwrócona uczestnikom, pomniejszona 
o poniesione koszty związane z pakietem konferencyjnym (pakiet zostanie 
przesłany uczestnikom). 

9. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na konferencję będzie wysyłane na wskazany 
w formularzu adres e-mail uczestnika. 

10. Wysokość dodatkowej składki zadaniowej uiszczanej przez uczestnika konferencji 
wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) dla instruktorów 
z Chorągwi Krakowskiej i 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100) dla 
instruktorów spoza Chorągwi Krakowskiej. W przypadku rezygnacji z udziału 
w konferencji ww. kwota nie będzie zwracana. 

11. Wpłat dodatkowej składki zadaniowej należy dokonywać po potwierdzeniu 
przyjęcia zgłoszenia na konto Hufca ZHP Kraków Nowa Huta najpóźniej do 
28.04.2021 r. Przelewem na konto BNP Paribas nr 76 1750 0012 0000 0000 4114 
7687 z dopiskiem „KONFERENCJA 2021 + imię i nazwisko, hufiec” 

12. Organizator w ramach dodatkowej składki zadaniowej zapewnia: 

• miejsce konferencyjne,  

• obiad pierwszego dnia konferencji,  

• ciepłe i zimne napoje oraz przekąski w czasie przerw kawowych, 

• identyfikator,  

• dyplom uczestnictwa,  

• pakiet konferencyjny 



 
 

13. Wszelkie pytania dotyczące konferencji należy kierować do organizatora na adres 
mailowy: konferencja@krakowska.zhp.pl 

14. Wszystkich uczestników konferencji, zaproszonych gości i prowadzących zajęcia 
obowiązuje przestrzeganie zasad zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim 
oraz w niniejszym regulaminie. 

15. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów 
sanitarnych związanych z COVID-19 oraz posiadać środki ochrony osobistej. 

16. Podczas konferencji obowiązuje regulaminowe umundurowanie, a podczas zajęć 
praktycznych ubiór odpowiedni do rodzaju zajęć.  

 


