
 

REGULAMIN I ZLOTU MAŁOPOLSKIGO ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO PCK 

§ 1 

 Organizator 

Organizatorem Zlotu jest Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. 

§ 2 

Miejsce i data 

Zlot odbywa się na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego PCK w Mszanie Dolnej w dniach 

15-16 czerwca 2018 r. 

§ 3 

Uczestnicy 

W Zlocie mogą uczestniczyć członkowie, wolontariusze i pracownicy MOO PCK, w szczególności: 

a) Członkowie zarządu oddziałów rejonowych i oddziału okręgowego PCK 

b) Członkowie komisji rewizyjnych oddziałów rejonowych i oddziału okręgowego PCK 

c) Krwiodawcy 

d) opiekunowie i pełnoletni członkowie Szkolnych Kół PCK 

e) pełnoletni Społeczni Instruktorzy Młodzieżowi PCK 

f) Ratownicy PCK 

g) Siostry PCK /opiekunki PCK 

h) Instruktorzy pierwszej pomocy PCK 

i) Pracownicy PCK 

j) Wolontariusze PCK 

k) Osoby towarzyszące powyższym osobom, w miarę wolnych miejsc.  

§ 4 

Program 

1. Zlot ma charakter szkoleniowo-integracyjny. Wszyscy uczestnicy Zlotu zobowiązani są do udziału w 

programie, w tym do czynnego uczestniczenia w zajęciach szkoleniowych i warsztatowych. Tematyka 

szkoleń i warsztatów dotyczy działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu. 

 

 



2. Ramowy program Zlotu 

15.06 13.00   obiad 

  14.00-15.30 praca w grupach  

  16.00-17.30 praca w grupach  

  18.00  kolacja i grill 

      

16.06 8.00 - 9.00 śniadanie 

  9.00-10.30 praca w grupach 

  11.00-12.30  praca w grupach 

  13.00-14.00 obiad 

  14.00 zakończenie 

 

3. Organizator ustali ostateczny program Zlotu, który zostanie przedstawiony nie później niż 7 dni 

przed rozpoczęciem Zlotu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia uzupełnień i zmian w programie Zlotu, a nawet 

odwołania Zlotu w przypadku zaistnienia przeszkód niezależnych od organizatora. 

§ 5 

Opłaty 

1. Koszt udziału osób wymienionych w  § 3  lit. a-j wynosi 85 zł od osoby, z czego MOO PCK pokrywa 

15 zł, a 70 zł Uczestnik Zlotu lub odpowiednia jednostka organizacyjna MOO PCK.  

2. Koszt udziału osób wymienionych w § 3  lit. k wynosi 85 zł.  

3. Opłaty należy uiścić na rachunek bankowy nr  18 1050 1445 1000 0012 0002 8916         

W terminie do 10 czerwca 2018 r. W tytule przelewu należy wpisać ZLOT 

4.  Organizator zapewnia: zakwaterowanie (nocleg), pełne wyżywienie, ubezpieczenie, program 

merytoryczny i rozrywkowy. 

5. Organizator zapewnia okolicznościową koszulkę.  

§ 6 

Zgłoszenia 

1. Wypełnione ankiety (skany, faksy) należy przesłać  na adres krakow@pck.org.pl do dnia 10 czerwca 

2018r. osobą do kontaktu jest Pani Ewa Dudek. 

2. Przesłanie ankiety zgłoszeniowej na Zlot jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem do 

przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

3. Ankiety są przesyłane przez jednostki organizacyjne tj. w pierwszej kolejności przez oddziały 

rejonowe, a na terenie gdzie nie funkcjonuje oddział rejonowy przez jednostki podstawowe.  

4. Ustala się wstępne limity uczestników dla poszczególnych terenów oddziałów rejonowych i 

delegatur MOO PCK. 
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Kraków 10 osób 

Tarnów 10 osób 

Nowy Sącz 10 osób 

Bochnia 5 osób 

Chrzanów 5 osób 

Gorlice 5 osób 

Olkusz 5 osób 

Wieliczka 5 osób 

Oświęcim 5 osób 

Wadowice 5 osób 

Sucha 
Beskidzka 5 osób 

 

§ 7 

Sprawy organizacyjne 

1. Każdy uczestnik Zlotu ma obowiązek stosowania się do zaleceń Organizatora oraz pracowników 

Ośrodka w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku. Zabrania się rozpalania ognisk bez zgody 

osoby wyznaczonej przez Ośrodek. 

2. Na teren Zlotu zabrania się wnoszenia materiałów wybuchowych lub innych przedmiotów 

uznanych za niebezpieczne. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników. W razie nieprzestrzegania 

zasad regulaminu Organizator ma prawo usunąć uczestnika z terenu Zlotu. Każdy z uczestników Zlotu 

ponosi odpowiedzialność wobec prawa cywilnego i karnego za własne zachowanie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do 
uczestników Zlotu oraz ich własności oraz za straty i szkody spowodowane w stosunku do osób 
trzecich. Za wszystkie szkody wyrządzone podczas Zlotu odpowiada osoba, która je wyrządziła. 
 
5. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie Zlotu na wyłączną odpowiedzialność osób, które 
sprawują nad nimi opiekę. 
 
6. Niniejszy regulamin skierowany jest do wszystkich uczestników Zlotu. Jego nieznajomość nie 

zwalnia od nieprzestrzegania postanowień w nim zawartych. Regulamin udostępniony jest na stronie 

internetowej organizatora www.pck.malopolska.pl oraz podczas Zlotu u przedstawiciela 

Organizatora.  

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

http://www.pck.malopolska.pl/

