
 

 

Regulamin International Service 

Team, Sztabu i Zespołów 

Wspierających 
 

§1 Organizator Wędrowniczej Watry 
 

Organizatorem Wędrowniczej Watry 2022 „Iskra z Podlasia” jest Referat Wędrowniczy 

Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej „Pierwsza Iskra”. Organizator 

został powołany rozkazem Naczelnika ZHP L11/2021 z dnia 31.08.2021 r. 

 

§2 International Service Team 

2.1. International Service Team (dalej IST), czyli Międzynarodowa Kadra Pomocnicza, 

jest to grupa wolontariuszy pomagających w organizacji Wędrowniczej Watry 2022 

(dalej Zlot), na które zostali zrekrutowani. 

 

2.2. Pracę członków IST organizują poszczególni członkowie Komendy Wędrowniczej 

Watry 2022 (dalej Komenda) odpowiedzialni za dany obszar lub wyznaczony Szef 

Zespołu. 

 

2.3. Służba IST została podzielona na następujące obszary: 

• Harcerska Służba Zabezpieczenia, 

• Prowadzący zajęcia programowe, 

• Redakcja magazynu „Na Tropie”,  

• Ratownicy, 

• Zespół Kwatermistrzowski Bazy. 

 

2.4. Każdy członek IST ma prawo do: 

a) pracy zmianowej uzgodnionej z Szefem zespołu, 

b) odpowiednich warunków pracy zapewnionych przez Komendę, 

c) 3 posiłków dziennie (prowadzący zajęcia jedynie w dniu prowadzenia zajęć), 

d) przerwy uzgodnionej z Szefem zespołu, 

e) poruszania się po wyznaczonym terenie Zlotu, 

f) wyprawki IST (gadżety zlotowe określone przez organizatora), 

g) uczestnictwa i wyboru zajęć, w których chce wziąć udział, (po spełnieniu 

wymagań określonych przez Organizatora w niniejszym regulaminie),  

h) noclegu na bazie we własnym namiocie (po poinformowaniu o tym 

Komendę istnieje możliwość zapewnienia przez Organizatora noclegu 

zbiorowego), 



 

 

i) dostępu do wrzątku, 

j) (w ramach możliwości) zaparkowania na wyznaczonym miejscu 

parkingowym pojazdem zgłoszonym Organizatorowi, 

k) rezygnacji z pełnienia służby: 

1) przed zlotem, 

2) w uzasadnionych przypadkach w trakcie trwania zlotu (po uzyskaniu 

zgody Komendy taka osoba po uiszczeniu różnicy pomiędzy kwotą 

wpisowego uczestnika, a wpisowego IST w przeciągu doby od rezygnacji, 

może zostać na terenie zlotu jako uczestnik) 

 

2.5. Każdy członek IST ma obowiązek: 

a) przestrzegania Prawa Harcerskiego, 

b) przestrzegania obowiązującego prawa, stosowania się do niniejszego 

regulaminu, regulaminu poruszania się po drogach, regulaminu 

mundurowego ZHP oraz regulaminu przeciwpożarowego,  

c) uiszczenia odpłatności określonej przez Organizatora, 

d) zaliczenia szkolenia „Safe from Harm” w formie określonej przez 

Organizatora przez rozpoczęciem Zlotu, 

e) informowania Biura Zlotu o każdorazowym opuszczeniu i powrocie na 

miejsce Zlotu, 

f) przestrzegania ciszy nocnej na polach biwakowych w godzinach 

określonych przez Organizatora, 

g) stosowania się do zaleceń służb zlotowych, Szefa zespołu oraz Komendy, 

h) podpisać umowę wolontariacką oraz informację RODO, 

i) rejestracji w Biurze Zlotu bezpośrednio po przybyciu na teren Zlotu, w tym 

potwierdzenie zapoznania się z regulaminami, 

j) noszenia chusty i opaski IST przez cały czas przebywania na terenie Zlotu 

k) Wypełnić i przesłać do Komendy kartę kwalifikacyjną na Zlot (dotyczy osób 

uczących się). 

 

2.6. Prowadzący zajęcia programowe mają obowiązek wypełnienia ankiety z 

zapotrzebowaniem materiałowym oraz miejscowym najpóźniej do końca czerwca 2022 

r. W przypadku jej niewypełnienia prowadzący zapewniają sobie materiały we własnym 

zakresie. Forma ankiety ustalana jest przez zespół programowy.  

 

2.7. Warunkami dopuszczenia członka IST do uczestnictwa wybranych przez siebie 

zajęciach jest uzyskanie zgody Szefa zespołu, poinformowanie o tym Biura Zlotu w dniu 

przyjazdu na teren zlotu, a także uzyskanie zgody Biura Zlotu w określonym przez 

Organizatora terminie. 

 

2.8. Istnieje możliwość, iż członek IST będzie musiał pracować na własnym sprzęcie. 

W takich przypadkach zostanie poinformowany o tym odpowiednio wcześniej.  

 

2.9. Każdy członek IST jest odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt. 

 



 

 

§3 Zgłoszenia do IST 
 

3.1. Zgłoszenia do IST odbywają się za pośrednictwem ankiety opublikowanej na 

stronie www.watra.zhp.pl. Zgłoszenie  nie jest równoznaczne z decyzją o dołączeniu do 

IST - takową podejmuje zastępca komendanta ds. organizacyjnych, a zgłoszony 

wolontariusz jest o tym informowany drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu.  

 

3.2. Członkiem IST może zostać: 

a)  członek ZHP, który opłaci składkę członkowską za III kwartał 2022 r. 

włącznie oraz w dniu rozpoczęcia zlotu ma ukończone 17 lat, 

b) osoba niezrzeszona w ZHP, która w dniu rozpoczęcia zlotu ma ukończone 17 

lat, uiściła odpłatność określoną przez Organizatora, a także uzyskała zgodę 

na udział w Zlocie od Komendy.  

 

3.3. W przypadku osób niepełnoletnich do uczestnictwa w Zlocie wymagana jest 

zgoda rodziców stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

3.4. Odpłatność za udział w zlocie wynosi 50 złotych, którą należy uiścić po uzyskaniu 

decyzji o dołączeniu do IST najpóźniej do 30.06.2022 r., na numer konta 04 1140 1010 

0000 5392 2900 1050 z tytułem: DSCZ Wędrownicza Watra 2022 + IST + Imię Nazwisko.  

 

3.5. Z rekrutacji wyłączone są zespoły Redakcji Magazynu „Na Tropie” oraz Ratownicy. 

 

3.6. Czas przyjazdu na teren Zlotu ustala szef danego zespołu. 

 

3.7. W przypadku rezygnacji z pełnienia służby w IST członek IST ma obowiązek 

poinformowania o tym szefa swojego zespołu. Jeżeli rezygnacja zostanie złożona przed 

15.06.2022 r.  istnieje możliwość zwrotu pełnej kwoty odpłatności, a w przypadku 

złożenia jej do 30.06.2022 r. połowy. Rezygnacja po tym terminie skutkuje brakiem 

zwrotu odpłatności. 

 

 

§4 Zespoły Wspierające 
 

4.1. Zadaniem Zespołów Wspierających jest wsparcie programowe, organizacja 

programu fakultatywnego, a także urozmaicenie warunków na Zlocie. Koordynacją 

pracy Zespołów Wspierających zajmują się poszczególni członkowie Komendy Zlotu 

odpowiedzialni za dany obszar. 

 

4.2. Zespoły Wspierające dzielą się na następujące obszary: 

 

• Stoiska wystawowe, 

• Kawiarenki. 

http://www.watra.zhp.pl/


 

 

4.3. Stoiska wystawowe oraz kawiarenki, które chcą rozstawić się na terenie Zlotu, 

muszą uzyskać zgodę Komendy Zlotu minimum 2 miesiące przed jego rozpoczęciem, 

przekładając program stoiska/kawiarenki przy zgłoszeniu. Kontakt w tej sprawie: 

biuro.watra@zhp.pl.  

 

4.4. Każdy członek Zespołów Wspierających ma prawo do: 

 

a) poruszania się po wyznaczonych terenach zlotu, 

b) noclegu na bazie we własnym namiocie, 

c) dostępu do wrzątku, 

d) (w ramach możliwości) zaparkowania na wyznaczonym miejscu 

parkingowym pojazdem zgłoszonym Organizatorowi, 

 

4.5. Każdy członek Zespołów Wspierających ma obowiązek: 

a) przestrzegania Prawa Harcerskiego, 

b) przestrzegania obowiązującego prawa, stosowania się do niniejszego 

regulaminu, regulaminu poruszania się po drogach, regulaminu 

mundurowego ZHP oraz regulaminu przeciwpożarowego,  

c) uiszczenia odpłatności określonej przez Organizatora, 

d) zaliczenia szkolenia „Safe from Harm” w formie określonej przez 

Organizatora przez rozpoczęciem Zlotu, 

e) informowania Biura Zlotu o każdorazowym opuszczeniu i powrocie na 

miejsce Zlotu, 

f) przestrzegania ciszy nocnej na polu biwakowym w godzinach określonych 

przez Organizatora, 

g) stosowania się do zaleceń służb zlotowych, przełożonego oraz Komendy 

Zlotu, 

h) podpisać umowę wolontariacką oraz informację RODO, 

i) Wypełnić i przesłać do Komendy kartę kwalifikacyjną na Zlot (dotyczy osób 

uczących się). 

 

4.6. Członkowie zespołów Wspierających zobligowani są do podania dla Biura Zlotu 

terminu, w którym mają zamiar pojawić się na terenie zlotu, a także datę wyjazdu 

najpóźniej miesiąc przed dniem rozpoczęcia zlotu. 

 

4.7. Odpłatność za udział w zlocie wynosi 50 złotych od osoby, którą należy uiścić po 

uzyskaniu pozytywnej decyzji Komendy Zlotu, najpóźniej do 30.06.2022 r. na numer 

konta 04 1140 1010 0000 5392 2900 1050 z tytułem: DSCZ Wędrownicza Watra 2022 + 

ZW + Imię Nazwisko.  

  

4.8. Zespoły Wspierające zobligowane są do zorganizowania we własnym zakresie 

programu dla uczestników Zlotu. 

 

4.9. Zespoły Wspierające, którym została udzielona zgoda na prowadzenie 

działalności handlowej na terenie Zlotu, noclegi i posiłki zapewniają we własnym 

zakresie. W przypadku pozostałych Zespołów Wspierających decyzję podejmuje 

Komenda. 



 

 

 

4.10. Organizator nie zapewnia sprzętu Zespołom Wspierającym. Zespoły Wspierające 

będą miały dostęp do wody, zaplecza sanitarnego oraz możliwość podłączenia się do 

prądu. 

 

4.11. Zespoły Wspierające zobligowane są do posiadania minimum 30 metrowego 

kabla 2.5 V. W przypadku przeciążenia organizator zastrzega sobie prawo do odłączenia 

od sieci. 
 

§5 Sztab 
5.1. Zadaniem Sztabu jest pomoc w organizacji Zlotu przed samym wydarzeniem, w 

jego trakcie, a także po nim. Pracę członków Sztabu organizują poszczególni członkowie 

Komendy odpowiedzialni za dany obszar lub wyznaczony Szef Zespołu. 

 

5.2. Sztab dzieli się na następujące obszary: 

• Biuro Zlotu, 

• Zespół ds. obozów wędrownych, 

• Zespół Finansowy, 

• Zespół Logistyczny, 

• Zespół ds. pozyskiwania środków, 

• Zespół Programowy, 

• Zespół Promocji, 

• Zespół ds. zagranicznych. 

 

5.3. Każdy członek Sztabu ma prawo do: 

a) pracy zmianowej uzgodnionej z Szefem zespołu, 

b) odpowiednich warunków pracy zapewnionych przez Komendę, 

c) 3 posiłków dziennie, 

d) przerwy uzgodnionej z Szefem zespołu, 

e) poruszania się po terenie Zlotu, 

f) wyprawki Sztabowej (gadżety zlotowe określone przez organizatora), 

g) uczestnictwa i wyboru zajęć, w których chce wziąć udział, (po spełnieniu 

wymagań określonych przez Organizatora w niniejszym regulaminie),  

h) noclegu na bazie we własnym namiocie (po poinformowaniu o tym 

Komendę istnieje możliwość zapewnienia przez Organizatora noclegu 

zbiorowego), 

i) dostępu do wrzątku,  

j) (w ramach możliwości) zaparkowania na wyznaczonym miejscu 

parkingowym pojazdem zgłoszonym Organizatorowi, 

k) rezygnacji z pełnienia służby: 

1) przed rozpoczęciem zlotu, 

2) w uzasadnionych przypadkach w trakcie trwania zlotu (po uzyskaniu 

zgody Komendy taka osoba po uiszczeniu różnicy pomiędzy kwotą 

wpisowego uczestnika, a wpisowego Sztabu w przeciągu doby od 

rezygnacji, może pozostać na terenie zlotu jako uczestnik). 

 



 

 

 

5.4. Każdy członek Sztabu ma obowiązek: 

a) przestrzegania Prawa Harcerskiego, 

b) przestrzegania obowiązującego prawa, stosowania się do niniejszego 

regulaminu, regulaminu poruszania się po drogach, regulaminu 

mundurowego ZHP oraz regulaminu przeciwpożarowego,  

c) uiszczenie odpłatności określonej przez Organizatora, 

d) zaliczenia szkolenia „Safe from Harm” w formie określonej przez 

Organizatora przez rozpoczęciem Zlotu, 

e) informowania Biura Zlotu o każdorazowym opuszczeniu i powrocie na teren 

Zlotu, 

f) przestrzegania ciszy nocnej na polach biwakowych w godzinach 

określonych przez Organizatora, 

g) stosowania się do zaleceń służb zlotowych, Szefa zespołu oraz Komendy, 

h) podpisać umowę wolontariacką oraz informację RODO, 

i) rejestracji w Biurze Zlotu bezpośrednio po przybyciu na teren Zlotu, w tym 

potwierdzenie zapoznania się z regulaminami, 

j) noszenia chusty i opaski sztabowej przez cały czas przebywania na terenie 

Zlotu 

k) Wypełnić i przesłać do Komendy kartę kwalifikacyjną na Zlot (dotyczy osób 

uczących się). 

 

5.5. Odpłatność za udział w zlocie wynosi 50 złotych, którą należy uiścić po uzyskaniu 

decyzji o dołączeniu do Sztabu, najpóźniej do 30.06.2022 r. na numer konta 04 1140 1010 

0000 5392 2900 1050 z tytułem: DSCZ Wędrownicza Watra 2022 + SZTAB + Imię 

Nazwisko.  

 

5.6. Członkowie Sztabu zobligowani są do podania dla Biura Zlotu terminu , w którym 

mają zamiar pojawić się na terenie zlotu, a także datę wyjazdu najpóźniej miesiąc przed 

dniem rozpoczęcia zlotu. 

 

5.7. W niektórych zespołach istnieje możliwość, iż członek Sztabu będzie musiał 

pracować na własnym sprzęcie. W takich przypadkach członek Sztabu zostanie 

poinformowany odpowiednio wcześniej.  

 

5.8. Każdy członek Sztabu jest odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt. 

 

 

§6 Postanowienia końcowe 
6.1. Każda osoba chcąca przyjechać własnym samochodem na Zlot, musi przedłożyć 

Komendzie numery rejestracyjne pojazdu przed rozpoczęciem Zlotu. W innym wypadku 

samochód nie zostanie wpuszczony. Zgłaszanie numerów rejestracyjnych pojazdów 

odbędzie się poprzez ankietę, która zostanie udostępniona na stronie www.watra.zhp.pl, 

a także profilu na Facebooku, w czerwcu 2022 r.  

6.2. Zgłoszenia przyjmowane są do 15.06.2022 r. 

 



 

 

6.3. Komenda zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu, 

jednocześnie informując o tym członków IST, Zespołów Wspierających i Sztabu drogą 

mailową. 

 

6.4. Członkowie IST, Zespołów Wspierających i Sztabu mają prawo nie zgodzić się na 

zmianę treści regulaminu odpowiednio to motywując. W takim wypadku mogą 

wypowiedzieć swój udział w Zlocie oraz ubiegać się o zwrot kosztu odpłatności. 

Przypadki odstępstw od regulaminu będą rozpatrywane przez Komendę indywidualnie. 

 

6.5. Rażące złamanie postanowień powyższego regulaminu może skutkować 

wykluczeniem z uczestnictwa w Wędrowniczej Watrze 2022 bez prawa do zwrotu 

odpłatności. 


