
                                                                                                                                     
  

ŚWIĘTO CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ  

KRAKÓW 2022  

 

ORGANIZATOR  

• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska   

TERMIN, MIEJSCE  

• Kraków (Rynek Główny)  

• 19 marca 2022 r.  

PRZEBIEG  

• 10:00 Uroczysty Apel na Rynku Główny  

• 11:20 Spotkanie Patroli w pionach metodycznych, przekazanie informacji na 

temat programu 

• 11:30 – 15:00 Realizacja programu 

• 11:30 Odprawa komendantów hufców (ul. Karmelicka 31)  

• 15:00-15:30 Zakończenie w pionach metodycznych 

UCZESTNICY APELU  

• Członkowie ZHP Chorągwi Krakowskiej  

• Zaproszeni Goście  

UCZESTNICY CZĘŚCI PROGRAMOWEJ  

• Patrole zuchowe, harcerskie i starszoharcerskie (patrole 10 osobowe + opiekun) 

• Seniorzy  

UCZESTNICY ODPRAWY   

• Komendanci hufców 

• Skarbnicy hufców 

ZAPEWNIAMY 

• Spotkanie wspólnoty Chorągwi Krakowskiej  

• Inspirujący program (m.in. związany z bohaterem chorągwi, wstęp do muzeum) 



                                                                                                                                     
  

• Pamiątkową plakietkę 

• Poczęstunek  

• Soczek  

• Dyplomy  

• Nagrody dla najlepszych patroli  

KOSZT, ZGŁOSZENIA  

• Zgłoszenia do 12 marca 2022 r. do godziny 23:59 

• Zgłoszenia patroli zuchowych, harcerskich i starszoharcerskich odbywają się 

przez formularz https://tiny.pl/9l61t   

• Zgłoszenia seniorów odbywają się telefonicznie: druhna hm. J. Dworzak, tel: 

604240356 

• Opłata: 10 zł/osoby. Opiekun także ponosi odpłatność  

• Wpłaty należy dokonać na konto: 60 85910007 0020 0055 2365 0007. Tytuł 

przelewu: „Nazwa patrolu, hufiec, (Z/H/SH/). Wpłaty do 14.03.2022 r.  

Po 12.03.2022 r. zgłoszenia nie będą przyjmowane! Związane jest to z kwestiami 
organizacyjnymi gier. 

Patrole, które zgłoszą się na Święto Chorągwi i nie przyjadą w dniu 19.03. ponoszą pełną 

odpłatność. Rezygnację z udziału w przedsięwzięciu można zgłosić do 14.03 na maila 

program@krakowska.zhp.pl. Rezygnacja z Gry po 14.03 wiąże się z brakiem zwrotu 

wpisowego! 

WYPOSAŻENIE PATROLU  

• Wypełnioną listę obecności  

• Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie patrolu.  

• Minimum dwa naładowane telefony komórkowe z dostępem do Internetu. 

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA  

• Regulaminowe umundurowanie w tym nakrycie głowy. 

• Zgoda rodziców (dot. niepełnoletnich uczestników) na udział w grze + 

oświadczenia dot. COVID-19  

• Środki ochrony osobistej 

• Maseczka 

• Prowiant na czas trwania święta  

KONTAKT  

hm. Kinga Delimata mail: program@krakowska.zhp.pl, tel: 608036899  

https://tiny.pl/9l61t
mailto:program@krakowska.zhp.pl


                                                                                                                                     
  

 

 

Czuwaj  

Do zobaczenia w Krakowie! 

ŚWIĘTO CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ  

KRAKÓW 2022  

 

Lista członków patrolu:  

 

• Hufiec: 

• Nazwa Patrolu 

• Opiekun: (imię i nazwisko, tel):  

 

Lp.  Imię  Nazwisko  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



                                                                                                                                     
  

   

   

 

  


