
Fundacja Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX 

Zimowy Zlot Survivalowców ZIMORODEK 2016 
Tuszyn Las 19 – 21 lutego 2016 r. 

 
ORGANIZATOR: Fundacja Aktywnego Kształenia i Rekreacji SALIX 
 

  WSPÓŁPRACA: Stowarzyszenie Polska Szkoła Survivalu 
   Klub Strzelectwa Sportowego Strzelmistrz 

 

ADRESACI PROJEKTU:  Harcerze starsi, wędrownicy i instruktorzy. 
 
ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 

  1. Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu technik survivalowych. 
2. Kształtowanie wśród uczestników świadomości w zakresie ich roli w budowaniu powszechnego 

bezpieczeństwa podczas leśnego bytowania oraz praw i zobowiązań wobec Lasów Państwowych, 
3. Kształtowanie odporności psychicznej w sytuacjach kryzysowych. 
4. Integracja środowisk survivalowych. 
 
KOMENDA ZLOTU: Komendant – Batłomiej „Mojrzesz” Janik  

Promocja i Informacja – Łukasz „Docent” Janiszewski 
Kwatermistrz – Michał „Bonus” Bonusiak  
Zabezpieczenie przedmedyczne – Tobiasz „Toudi” Stoszewski 
 

 
RAMOWY PROGRAM MANEWRÓW: 
 
19.02.2016 r. /piątek/ 
20

00 
  – zbiórka:  parking pod „Rudzką Górą”, Łódź (rejestracja uczestników)  

20
30

  – rozpoczęcie akcji „Zimowa ewakuacja”, 
 
20.02.2016 r. /sobota/ 
8

00
  – pobudka, toaleta poranna, śniadanie /we własnym zakresie/ 

9
15

 – zajęcia programowe 
14

00
  – obiad 

16
00

  – zajęcia programowe 
21

00
  – kolacja / we własnym zakresie/ 

22
00

  – zajęcia programowe /opcjonalnie/ 
 
21.02.2016 r. /niedziela/ 
8

00
  – pobudka, toaleta poranna, śniadanie /we własnym zakresie/ 

9
15

  – Zimowe Zawody Survivalowe 
13

30
  – podsumowanie Zlotu 

14
00

  – sprzątanie obozowiska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGULAMIN ZIMOWEGO ZLOTU SURVIVALOWCÓW „ZIMORODEK 2016” 
 

1. W czasie trwania Zlotu obowiązuje przestrzeganie regulaminów: 
- Regulaminu Zimowego Zlotu Survivalowców ZIMORODEK 2016,  
- Przeciwpożarowego, 
- Poruszania się po drogach. 
2. W Zlocie biorą udział osoby, spełniające wymogi regulaminu, zakwalifikowane do udziału w Zlocie. 
3. Uczestnikiem Zlotu nazywamy każdą osobę która wypełniła arkusz zgłoszenia i otrzymała potwierdzenie 
uczestnictwa. 
4. Warunkiem uczestnictwa osoby w Zlocie jest dokonanie wpisowego. 
5. W przypadku odwołania swojej obecności na zlocie po 15.02.2016 organizatorzy nie zwracają wpisowego. 
6. Uczestnicy podlegają Kadrze Zlotu oraz prowadzącym zajęcia programowe i zobowiązują się wykonywać zadania 
wymagane przez tryb utrzymania funkcjonowania poszczególnych etapów Zlotu. 
7. Dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa Zlotu organizatorzy mogą wydawać wiążące polecenia uczestnikom. 
8. Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom służb odpowiednio do ich zakresów działania i 
regulaminów. 
9. Podczas Zlotu ze względów bezpieczeństwa obowiązuje wysoka dyscyplina zajęć i bezwarunkowe 
podporządkowanie się poleceniom organizatorów. 
10. Pełnoletni, prawny opiekun ponosi odpowiedzialność za postępowanie i zachowanie uczestników oraz za 
wyrządzone przez uczestnika szkody. 
11. Uczestnicy po przybyciu na miejsce zbiórki zgłaszają się do Kwatermistrza,  gdzie podlegają procedurze 
rejestracyjnej. 
12. O wszelkich uszkodzeniach sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Organizatorów należy niezwłocznie 
zawiadomić kwatermistrza. 
13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych miejsc noclegowych. 
14. Przygotowanie posiłków odbywa się wyłącznie w miejscu wyznaczonym. 
15. Zabrania się posiadania, wnoszenia i używania podczas Zlotu: 
- napojów alkoholowych, 
- narkotyków oraz środków oszałamiających, odurzających lub halucynogennych, 
- leków psychotropowych, 
- broni palnej lub pneumatycznej /dotyczy również wszelkiego rodzaju atrap broni, pistoletów sygnałowych/, 
- kuszy i proc, 
- materiałów pirotechnicznych, 
- miotaczy gazów i paralizatorów, 
- radiowych środków nadawczo-odbiorczych bez zezwolenia,. 
- innych przedmiotów mogących zostać uznane za niebezpieczne. 
16. Na terenie Leśniczówki i podczas trwania Zlotu zabronione jest: 
- wprowadzanie, wnoszenie, wwożenie zwierząt bez zezwolenia Komendanta,  
- pozostawianie zwierząt bez nadzoru, 
- awanturowanie się,  
- prowadzenie działań mogących zakłócić bezpieczeństwo i przebieg programowy Zlotu. 
17... Każdy uczestnik powinien posiadać: 
- latarki /min. 2 szt./, 
- busole /min. 1 szt./, 
- ekwipunek osobisty, okrycie dostosowane do zmieniających się warunków atmosferycznych, 
- menażki, kubki, sztućce. 

18. W godzinach podanych przez Komendę, należy umożliwić wypoczynek innym uczestnikom. 
19. Wszelka działalność wykraczająca poza program Zlotu wymaga wcześniejszej zgody Komendy. 
20. W sytuacjach kryzysowych od uczestników Zlotu wymaga się zdyscyplinowanego, rozsądnego zachowania  
i bezwzględnego podporządkowania się służbom ratowniczym oraz instruktorom i Komendzie Zlotu. 
21. Za szkody powstałe w czasie Zlotu z winy uczestników /w tym powstałe wcześniej a nie zgłoszone do 
Kwatermistrza/ odpowiedzialność ponosi Uczestnik /bądź opiekun prawny, w przypadku osób niepełnoletnich/. 
22. Nieprzestrzeganie regulaminów spowoduje konsekwencje formalno-prawne przewidziane odpowiednimi 
obowiązującymi przepisami /łącznie z wydaleniem z manewrów bez zwrotu kosztów/. 
23. Do udzielania wszelkich informacji mediom uczestniczącym w Zlocie upoważnione są wyłącznie osoby 
wyznaczone przez Komendanta. 
24. Ostateczna interpretacja regulaminów należy do Komendy Zlotu. 

 



REGULAMIN PRZECIWPOŻAROWY 

 
1. Przepisom tego regulaminu podlegają wszyscy Uczestnicy Zimowego Zlotu Survivalowców ZIMORODEK 2016. 
2. Stosowanie ognia otwartego /świeczki, znicze, lampy, palniki/ w miejscu zakwaterowania jest zabronione bez 
zgody Komendy. 
3. Ogniska można rozpalać tylko w wyznaczonym miejscu, za zgodą Komendanta. 
4. Sprzęt przeciwpożarowy wolno używać tylko do celów związanych z akcją gaśniczą. 
5. O każdej zauważonej sytuacji grożącej pożarem lub o pożarze należy niezwłocznie zawiadomić Komendę Zlotu 
i Straż pożarną (tel. 998). 
6. W sytuacji zagrożenia pożarowego lub alarmu polecenia Komendy, organizatorów manewrów i służb 
ratowniczych są wiążące dla wszystkich Uczestników. 
7. Ustala się alarm o pożarze: sygnał stanowić będą 3 długie gwizdki poprzedzone i zakończone zapowiedzią 
„Alarm przeciwpożarowy”. 
8. Z niniejszym regulaminem winni zapoznać się wszyscy uczestnicy Zimowego Zlotu Survivalowców 
ZIMORODEK 2016. Fakt ten należy potwierdzić własnoręcznym podpisem na stosownym druku. 
9. Za dopilnowanie przestrzegania niniejszego regulaminu odpowiedzialny jest Komendant Zlotu. 

 
REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH 
 
1. Uczestnicy Zimowego Zlotu Survivalowców ZIMORODEK 2016, poruszający się po drogach publicznych oraz 
drogach wewnętrznych muszą przestrzegać przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz postanowień 
niniejszego regulaminu. 
2. Maszerująca grupa powinna znajdować się pod opieką pełnoletniej osoby i powinna tworzyć szyk zwarty 
nazywany kolumną. Prowadzący kolumnę jest w myśl przepisów kierującym i musi znać ogólne przepisy ruchu 
drogowego. 
3. Kolumny prowadzi się prawą stroną jezdni, tak aby nie zajmować więcej niż połowę szerokości jezdni. 
4. Zabroniony jest ruch kolumn po drogach w czasie mgły. 
5. Grupy nie tworzące kolumn mogą poruszać się wyłącznie chodnikami, a w przypadku ich braku lewą stroną 
drogi. 
6. Piesi powinni ustępować pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom. 
7. Przechodząc przez jezdnię należy zachować szczególną ostrożność i upewnić się, czy z żadnej strony nie 
nadjeżdża pojazd. 
8. Nie wolno przechodzić w miejscach, w których droga nie jest widoczna na dostateczną odległość, a więc na 
zakrętach, przed stromymi wzniesieniami itp. 
9. Z niniejszym regulaminem winni zapoznać się wszyscy uczestnicy Zimowego Zlotu Survivalowców 
ZIMORODEK 2016. Fakt ten należy potwierdzić własnoręcznym podpisem na stosownym druku. 

 
ZGŁOSZENIA i WPISOWE 

 
Zgłoszenia według załączonego formularza wraz z wpisowym należy dostarczyć do Fundacji Aktywnego 
Kształcenia i Rekreacji SALIX najpóźniej do dnia 15.02.2016 r.   

Wpłaty należy dokonywać na konto: 31 1750 0012 0000 0000 2718 2437 

Wpisowe: 50zł członkowie SPSS; 70zł osoby niezrzeszone  

 
Wpłata za uczestnictwo po wyznaczonym terminie wynosi 10zł więcej od uczestnika.  
Uczestnictwo zgłoszone po wskazanym terminie zależy od decyzji Komendy i uwarunkowane jest 
dostępnością miejsc. 
 
W ramach wpisowego zapewniamy:  
- ubezpieczenie na czas Zlotu, 
- 1 ciepły posiłek, 
- dostęp do wody i sanitariatów, 
- pakiet startowy. 
 
INFORMACJE 
 
Fundacja Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX  
26-300 Opoczno, Skłodowskiej 24/24 
tel. 517-444-050 
e-mail: fundacjasalix@gmail.com 
 
 



 
 

……………, dnia ………………… 
(miasto, data DD/MM/RRRR) 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNIKA ZIMOWEGO ZLOTU SURVIVALOWCÓW  

ZIMORODEK 2016 

 

Ja, niżej podpisany / -a …...................................................... niniejszym wyrażam 

chęć uczestnictwa w Zimowym Zlocie Survivalowców ZIMORODEK 2016, w dniach 19-21.02.2016. 

Organizowanym przez Fundację Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX. 

Oświadczam, że jestem świadomy/-a zagrożeń jakie niesie za sobą uczestnictwo w Zlocie  

i biorę w nim udział na własną odpowiedzialność. 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych podanych 

poniżej w kwestiach związanych wyłącznie z organizacją Zimowego Zlotu Survivalowców 

ZIMORODEK 2016 przez Fundację Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX. 

 

.......................................................... 
PODPIS 

1. DANE UCZESTNIKA 

Nazwisko   
  

Imię   
  Data urodzenia 

(DD/MM/RRRR)   
Miejsce 

urodzenia 
 

PESEL   
  Adres zamieszkania: ulica, 

numer   

  Kod pocztowy   Miejscowość  

  Nr telefonu komórkowego   
  Imię nazwisko opiekuna  dotyczy wyłącznie osób niepełnoletnich 
  Nr telefonu do opiekuna  dotyczy wyłącznie osób niepełnoletnich 

 

dotyczy wyłącznie osób niepełnoletnich    
 

.......................................................... 

 


