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Regulamin konferencji harcmistrzowskiej „SŁUŻBA”
1. Organizatorem konferencji jest Centralna Szkoła Instruktorska ZHP wraz z Chorągwianą
Szkołą Instruktorską Chorągwi Śląskiej ZHP.
2. Konferencja odbędzie się w dniach: 19-20.11.2016 r. w Chorzowie.
3. Uczestnikami konferencji mogą być instruktorzy ZHP z otwartą próbą harcmistrzowską
lub w stopniu harcmistrza, którzy zaakceptowali niniejszy regulamin, wypełnili formularz
zgłoszeniowy i uiścili dodatkową składkę zadaniową.
4. Celem konferencji jest pogłębienie dobrze spełnionej służby przyszłych i obecnych
harcmistrzów.
5. Uczestnictwo w konferencji należy zgłaszać drogą elektroniczną poprzez formularz
rejestracyjny dostępny na stronie, do dn. 12.11.2016 r. Liczba miejsc na konferencji jest
ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i terminowa wpłata dodatkowej
składki zadaniowej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku
niewystarczającej liczby zgłoszeń.
7. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na konferencję będzie wysyłane na wskazany
w formularzu adres e-mail uczestnika.
8. Wysokość dodatkowej składki zadaniowej uiszczanej przez uczestnika konferencji
wynosi 80 zł dla instruktorów z Chorągwi Śląskiej i 100 zł dla instruktorów z poza
Chorągwi Śląskiej. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji ww. kwota nie będzie
zwracana.
9. Wpłat dodatkowej składki zadaniowej należy dokonywać po potwierdzeniu przyjęcia
zgłoszenia na konto Chorągwi Śląskiej ZHP najpóźniej do 14.11.2016r.
PKO BP Katowice nr 55 1020 2313 0000 3602 0019 6584
z dopiskiem „Konferencja + imię i nazwisko, hufiec”
10. Organizator w ramach dodatkowej składki zadaniowej zapewnia: zakwaterowanie w
warunkach turystycznych (po wcześniejszym zgłoszeniu w formularzu rejestracyjnym),
miejsce konferencyjne, obiad pierwszego dnia konferencji, atrakcje programowe,
plakietkę, ciepłe i zimne napoje w trakcie konferencji, identyfikator, dyplom uczestnictwa,
dostęp do materiałów biurowych.
11. Wszelkie pytania dotyczące konferencji należy kierować do organizatora na adres
mailowy: biuro@slaska.zhp.pl.
12. Wszystkich uczestników konferencji, zaproszonych gości i prowadzących zajęcia
obowiązuje
przestrzeganie
zasad
zawartych
w
Prawie
i Przyrzeczeniu Harcerskim oraz w niniejszym regulaminie.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do użycia wizerunku uczestników konferencji
w materiałach promocyjnych i informacyjnych Chorągwi Śląskiej ZHP.
14. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji
regulaminu.
15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie
internetowej.

