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Harcerski Klub Łączności „WILDA” 

S  P  3  Z  A  C 

przy Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu 

 

REGULAMIN  DYPLOMU 

SZLAKIEM WALK 

POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918 / 1919 r. 

                                  

1. Dyplom  wydawany  jest  dla  krótkofalowców, którzy spełnią wymagania poniższego regulaminu, ma na 

celu upamiętnienie walk Powstańców  Wielkopolskich w latach 1918/19 oraz popularyzację regionu 

Wielkopolski. 

2. Mogą go zdobywać nadawcy, nasłuchowcy oraz stacje klubowe. Zaliczane są QSO i nasłuchy na 

pasmach KF i UKF – nawiązane po 27 grudnia 1968 r. 

3. Rodzaj emisji i pasmo – dowolne. 

4. Punktacja  za  łączność,  względnie  nasłuchy: 

stacja klubowa SP3ZAC (lub ze znakiem okolicznościowym) - łączność obowiązkowa 7 pkt 

stacje z Poznania (wolno przeprowadzić tylko 2 QSO + SP3ZAC) 5 pkt 

stacje z miast: 

Szamotuły, Grodzisk Wlkp., Kościan, Wągrowiec, Września,  Jarocin, Ostrów Wlkp., 

Inowrocław (siedziby władz powstańczych) 

3 pkt 

z pozostałymi stacjami z powiatów objętych Powstaniem Wielkopolskim 

(CO, CR, GB, GQ, GZ, IN, JC, KA, KT, LE, LS, MH, MO, NA, NV, OD, OF, OI, ON, PO, 

PW, RW, SI, SR, SX, WF, WH, WT, ZN) 

1 pkt 

5. Warunkiem przyznania dyplomu jest uzyskanie 30 pkt. na pasmach KF lub 20 pkt. na UKF. 

6. Koszt dyplomu (drukowanego, wysyłanego pocztą) - 15 zł. Forma dokonania płatności określona 

zostanie w korespondencji emailowej z zainteresowana  osobą – klubem, 

Istnieje możliwość otrzymania dyplomu bezpłatnie w wersji elektronicznej (PDF) do samodzielnego 

wydruku. Dyplom taki wysyłany będzie na adres email wskazany w zgłoszeniu. 

7. Zgłoszenia  na  obowiązujących  drukach  PZK lub w wersji elektronicznej.  Potwierdzenie  wpisu  w  

logu stacyjnym przez dwóch nadawców (wersja drukowana) lub dołączenie oświadczeń czy też 

wskazanie osób mogących potwierdzić spełnienie wymogów (email). 

8. Zgłoszenie w wersji papierowej należy  przesłać na adres:                                                                 

Harcerski  Klub  Łączności „WILDA” 

ul. Osinowa 14/16 

61-451 Poznań 

Zgłoszenie w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres: 

sp3zac@op.pl lub sp3zac.klub@o2.pl 

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 i tym samym zastępuje wszelkie poprzednie regulaminy 

dotyczące przedmiotowego dyplomu. 

 

 


