I Manewry Ratowniczo-Techniczne
ZHP Chorągwi Kieleckiej
Kielce 2013
13-15 września 2013r.
Organizator:
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego
oraz Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych.

Termin i miejsce:
Manewry rozpoczną się 13 września 2013 r. w godzinach przedpołudniowych
na terenie Centrum Przygotowania do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Założenia ogólne:
I Manewry Ratowniczo - Techniczne ZHP Chorągwi Kieleckiej są propozycją dla drużyn
harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych ZHP Chorągwi Kieleckiej
zainteresowanych tematyką ratownictwa medycznego oraz zagadnieniami z zakresu
Bezpieczeństwa Powszechnego. Manewry stanowią praktyczny sprawdzian wiedzy
i umiejętności harcerskich, ratowniczych i technicznych oraz stanowią płaszczyznę
do dalszej integracji drużyn Chorągwi Kieleckiej.

Podczas Manewrów na uczestników będą czekać:
 strzelectwo sportowe,
 prezentacja ekwipunku wojskowego oraz pojazdów militarnych,
 szkolenie z Ratownictwa Medycznego,
 pokazy saperskie,
 gra miejska,
 udział w symulacjach medycznych prezentujących sytuacje zagrożenia
Bezpieczeństwa Powszechnego,

Zasady uczestnictwa:
W I Manewrach Ratowniczo-Technicznych ZHP Chorągwi Kieleckiej uczestniczyć mogą
zastępy w dwóch kategoriach wiekowych:
 do 14 roku życia włącznie
 powyżej 14 roku życia
Zastępy liczą 10 osób plus instruktor - opiekun, który dba o bezpieczeństwo patrolu.
Opiekun nie wykonuje zadań z patrolem, przebywa z patrolem w trakcie całego zlotu
oraz zwolniony jest z odpłatności za Manewry. Dla opiekunów przewidziana jest
Konferencja Instruktorska dotycząca Bezpieczeństwa Powszechnego w której wezmą
udział przedstawiciele służb mundurowych.

Wyposażenie:
Każdy z zastępów powinien posiadać:
 kompletne umundurowanie harcerskie zgodne z Regulaminem Mundurowym
ZHP z dnia 15 listopada 2005
 prowiant na trzy dni (śniadania i kolacje, Organizator zapewnia gorący obiad
w piątek oraz w sobotę)
 kompletną apteczkę zastępu
 sprawny kompas
 sprawną latarkę
 wyposażenie osobiste dostosowane do własnych potrzeb oraz do wszelkich
warunków pogodowych

Zgłoszenia oraz odpłatność:
Zgłoszenia należy kierować na adres:
ZHP Chorągiew Kielecka
ul. Pańska 1a
25-820 Kielce
W terminie do 05.09.2013 r.
W tym terminie należy również dokonać przelewem wpłaty wpisowego 60 zł
od uczestnika na konto ZHP Chorągwi Kieleckiej. W tytule przelewu należy podać
wyraz MRT oraz nazwę drużyny/patrolu.
Po przekroczeniu terminu zgłoszeń wpisowe wynosi 90 zł od osoby.
Konto:
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Kielce nr 73 1930 1800 2004 0040 3436 0001
Zgłoszenie w formie elektronicznej na adres kielecka@zhp.pl powinno zawierać:
 imię i nazwisko opiekuna
 nazwiska uczestników oraz ich daty urodzenia
 telefon kontaktowy do opiekuna
 numer polisy ubezpieczeniowej NNW
W ramach wpisowego organizator zapewnia:
 dla pierwszych 14 patroli, które dokonają zgłoszenia, zakwaterowanie
w kontenerach wojskowych na terenie Centrum
 dla pozostałych zakwaterowanie w warunkach turystycznych
 dyplom okolicznościowy dla zastępu
 plakietka okolicznościowa
 dwa gorące posiłki
 dostęp do bieżącej wody
 nagrody rzeczowe dla najlepszych zastępów
 udział w zajęciach programowych

Obowiązki uczestników:
Uczestnicy kategorycznie zobowiązani są do przestrzegania Prawa Harcerskiego
i Regulaminu Manewrów, wykonywania poleceń Komendy Manewrów.
Szczegółowy program MRT uczestnicy otrzymają na starcie imprezy.

