KOMUNIKAT ZLOTOWY NR 1
Czuwaj!
Przekazujemy w Wasze ręce pierwszy komunikat zlotowy, który zawiera wszystkie najważniejsze
informacje organizacyjne i programowe, które w większości przekazywane mailowo i pojawiające się na
stronie zebraliśmy dla Was w jednym miejscu by nic nie umknęło Waszej uwadze.

1. WARSZTATY
A. WARSZTATY – POZIOM “HARCERSKI”
– skierowany do zastępów (szeregowych, zastępowych i podzastępowych) drużyn harcerskich
Zapisu dokonuje drużynowy, zgłaszając na dane warsztaty zespoły z drużyny – może to
być zastęp lub dobrana według zainteresowania konkretnymi warsztatami grupa warsztatowa. W obu
przypadkach musi zawierać przynajmniej jednego zastępowego lub podzastępowego (ew.
przybocznego, jeśli drużyna chce się podzielić na więcej mniejszych zespołów). Zespół powinien liczyć
od 3 do 6 osób.
Dla każdego zespołu drużynowy poza pierwszym wybieranym warsztatem powinien
wybrać jeszcze 3 warsztaty “awaryjne” w przypadku braku miejsc na wybranym pierwszym warsztacie.
B. WARSZTATY – POZIOM “WĘDROWNICZY”
– skierowany do drużyn wędrowniczych, samodzielnych ZZ-tów, członków komend, harcerzy starszych,
chętnych instruktorów i instruktorek
Każdy uczestnik wybiera jedne warsztaty i zapisuje się na nie indywidualnie. Brak danego
warsztatu w formularzu oznaczać będzie, że ilość miejsc na niego została już wyczerpana.
C. Jesteś INSTRUKTOREM/INSTRUKTORKĄ i pojęcie “służba” nie jest Ci obce?
Zgłoś się jako opiekun zespołu warsztatowego!
Wśród instruktorów i wychowawców poszukujemy ok. 30 opiekunów dla niepełnoletnich
uczestników warsztatów poziomu harcerskiego. Zadaniami chętnych osób będą: przybycie do bazy
zlotowej przed warsztatami, przejazd z uczestnikami na miejsce warsztatu, opieka podczas warsztatu
oraz przejazd na miejsce obiadu.
Warsztaty dla drużyn harcerskich są równie ciekawe co blok warsztatów dla starszych
uczestników, dlatego z pewnością podejmując się tej służby także wiele zyskacie! Zgłoszenia chętnych
podjęcia się tej służby osób będą odbywać się przez osobny formularz.
UWAGA! Zastrzegamy sobie w szczególnych przypadkach możliwość zmiany lub odwołania warsztatu z
powodu sytuacji losowych. W takim wypadku będziemy kontaktować się indywidualnie, oraz postaramy
się zapewnić równie atrakcyjną alternatywę
Wszystkie formularze zgłoszeniowe i opisy poszczególnych warsztatów znajdują się na stronie zlotu w
zakładce „Warsztaty”: http://polskawielkopolska.zhr.pl/warsztaty/

Zapisy na warsztaty trwają do końca soboty – 15 XII 2018r.

2. BAZY ZLOTOWE
Wszyscy uczestniczy zlotu zakwaterowani są w trzech poznańskich szkołach, z podziałem na kategorię
zgłoszenia:

Mapę z lokalizacją wszystkich baz znajdziecie na stronie zlot w zakładce „Bazy zlotowe”:
http://polskawielkopolska.zhr.pl/bazy-zlotowe/

3. HARMONOGRAM
Czwartek 27.12.
14:00 – rejestracja i zakwaterowanie uczestników zlotu w bazach zlotowych
16:40 – udział reprezentacji w oficjalnych obchodach przy pomniku Powstańców Wielkopolskich
do 18:00 – dla chętnych drużyn czas na zwiedzanie Poznania jednostkami
18:30 do 19:30 – wydawanie kolacji w bazach A i B dla drużyn harcerskich
19:30 – kominki w bazach A i B dla drużyn harcerskich
19:30 – dla bazy C "Śpiewy Powstańcze pospołu śpiewane" w wyk. Jacka Kowalskiego i zespołu
Monogramista JK
20:30 – zajęcia w bazach A i B (w tym czas na mycie)
do 21:00 – dla chętnych z bazy C czas na zwiedzanie Poznania jednostkami (inscenizacja, zwiedzanie)
od 21:00 – wydawanie kolacji w bazie C
23:00 – cisza nocna
Piątek 28.12.
7:00 – pobudka
8:00 do 9:00 - wydawanie śniadania we wszystkich bazach
9:00 – zbiórka na warsztaty w salach gimnastycznych i dojazd na miejsca warsztatowe
10:00 do 14:30 – warsztaty, drugie śniadanie i powrót do baz
14:30 do 16:00 – wydawanie obiadów w bazach
16:00 – wyjście z baz na koncert
17:00 do 19:30 – koncertu pieśni Powstania Wielkopolskiego (Stary Rynek)
20:00 – kominek dla bazy C z zaproszonymi gośćmi
od 20:15 – wydawanie kolacji w bazach A i B
od 21:15 – czynne kawiarenki instruktorskie oraz seanse nagrań z warsztatów
od 21:15 – wydawanie kolacji w bazie C
23:00 – cisza nocna
Sobota 29.12.
7:00-8:00 – wydawanie śniadania, mycie, pakowanie
8:00-8:45 – sprzątanie
9:00 – odwiezienie plecaków do szkoły w centrum oraz zbiórka na rozpoczęcie gry w wyznaczonych
miejscach
10:00-13:45 – gra harcerska
10:00-12:30 – gra zuchowa (rozpoczęcie na Cytadeli)
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10:30-13:00 – dla chętnych otwarta debata historyczna w Pałacu Działyńskich
14:00 – apel kończący na pl. Mickiewicza
14:30 – przedstawienie wyników gry miejskiej
15:00 – odebranie plecaków ze szkoły w centrum + obiad na wynos dla zgłoszonych osób

4. WPŁATY
Termin wpłat minął 5 XII 2018 r. dlatego wszystkich, którzy jeszcze z tym zalegają prosimy o jak
najszybsze UREGULOWANIE PRZELEWÓW!
Udział w zlocie kosztuje 50 zł za każdego uczestnika (z wyjątkiem uczestników gry zuchowej).
Wpłaty prosimy przekazywać za całą zgłaszaną jednostkę na konto:
ZHR Okręg Wielkopolski
77 1090 1476 0000 0001 3451 0940
W tytule przelewu prosimy podać:
SKŁADKA PROGRAMOWA NA ZLOT ZA „SKRÓCONY NUMER_NAZWA DRUŻYNY” – ILOŚĆ OSÓB
(np: SKŁADKA PROGRAMOWA NA ZLOT ZA 12 PDH_GROTA – 16 OSÓB)
W przypadku wpłat indywidualnych prosimy podać IMIĘ i NAZWISKO zamiast numeru i nazwy drużyny.
Bardzo prosimy o poprawne tytułowanie przelewów!

5. ZWROTY ZA PRZYJAZD*
* Przysługuje drużynom spoza Wielkopolski (ewentualne indywidualne kwestie proszę zgłaszać

mailowo).

Z uwagi na to, że Zlot ZHR z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego dofinansowany jest
ze środków rządowych, wszystkie wydatki, w tym również zwroty kosztów przejazdu muszą być
dokonane jeszcze w 2018 roku.
Co to dla Ciebie oznacza? Samo dobro! :) Postępuj proszę wg poniższej instrukcji:
WARIANT A: dojazd PKP
1. Bilety za siebie/drużynę kup wcześniej przez Internet.
2. Kupując zaznacz opcję, że chcesz fakturę, a jako dane wpisz:
ZHR Okręg Wielkopolski
ul. św. Marcin 30
61-805 Poznań
NIP 778-13-47-103
3. Opłać bilety z konta drużyny/konta prywatnego.
4. Fakturę wraz z biletem i potwierdzeniem przelewu bankowego (wszystko w .pdf) oraz nr konta do
zwrotu kosztów (ten sam, z którego opłaciłeś bilety) prześlij OD RAZU na adres: barbara.kubiak@zhr.pl
5. Po przyjeździe na Zlot, niezwłocznie zgłoś się do Biura Zlotu (w bazie C) do hm. Barbary Kubiak. Ona
potwierdzi z Tobą dane, które wcześniej przesłałeś mailem i na Twoich oczach od razu dokona zwrotu.
Brzmi super, prawda? :)
UWAGA! Przelewy muszą wyjść najpóźniej w piątek, 28.12 do godz. 12; po tym czasie nie dokonamy
zwrotu kosztów za przejazd.
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WARIANT B: dojazd wynajętym autobusem
1. Zamawiając autobus podpisz z przewoźnikiem umowę, w której Ty zobowiążesz się do zapłaty z góry
za całą usługę, a on zobowiąże się do wykonania usługi (żeby uniknąć sytuacji, w której pójdzie kasa
na jego konto, a on po Was nie przyjedzie - bez umowy nie będzie możliwości dochodzenia swoich
praw).
2. Poproś o wystawienie faktury za całość usługi. Dane do faktury:
ZHR Okręg Wielkopolski
ul. św. Marcin 30
61-805 Poznań
NIP 778-13-47-103
3. Opłać fakturę z konta drużyny/konta prywatnego.
4. Skan faktury/.pdf faktury wraz z potwierdzeniem przelewu bankowego oraz nr konta do zwrotu
kosztów (ten sam, z którego opłaciłeś fakturę) prześlij na adres: barbara.kubiak@zhr.pl
5. Po przyjeździe na Zlot, niezwłocznie zgłoś się do Biura Zlotu (w bazie C) do hm. Barbary Kubiak. Ona
potwierdzi z Tobą dane, które wcześniej przesłałeś mailem i na Twoich oczach od razu dokona zwrotu.
Brzmi super, prawda? :)
UWAGA! Przelewy muszą wyjść najpóźniej w piątek, 28.12 do godz. 12; po tym czasie nie dokonamy
zwrotu kosztów za przejazd.
W przypadku pytań, pisz śmiało na adres: barbara.kubiak@zhr.pl

6. DOKUMENTACJA
Ponieważ nasz zlot odbywa się w przerwie świątecznej, został zarejestrowany w Kuratorium
Oświaty jako zorganizowany wypoczynek. W związku z tym od KAŻDEGO uczestnika wymagana jest
„KARTA UCZESTNIKA” oraz „REGULAMIN”. Dorośli uczestnicy wypełniają odpowiednio „Kartę uczestnika
dorosłego”. Dokumenty przesyłamy w załączniku – będą również dostępne na stronie w zakładce
„Dokumenty”.
W przypadku zgłoszeń grupowych/jednostek karty wraz z regulaminami powinny być zebrane
razem i uszeregowane alfabetycznie.
Wszystkie karty będą zbierane podczas rejestracji w bazach zlotowych.
UWAGA! Prosimy o dokładne sprawdzenie kart przed odebraniem od rodziców i precyzyjne ich
wypełnianie (podpis OBOJGA rodziców/opiekunów we wszystkich wyznaczonych polach).
Przypominamy, że wychowawcy muszą zabrać ze sobą również dokument potwierdzający
uprawnienia lub rozkaz nadania stopnia oraz oryginał dokumentu KRK (bo wykonania kopii przez
organizatora).

7. GRA MIEJSKA
Informacje o sobotniej grze zamieszczone są na stronie zlotu w zakładce „Gra miejska” :
http://polskawielkopolska.zhr.pl/gra-miejska/
Znajdziecie tam między innymi szczegółowy regulamin oraz ekwipunek potrzebny podczas rozgrywki.
NIE musicie wypełniać formularza na grę – zgłoszenia dokonaliście zapisując jednostkę na zlot, ale
polecamy rozesłać go do znajomych, ponieważ w grze może wziąć udział każdy kto zarejestruje grupę
do 15 XII 2018 r.
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8. EKWIPUNEK


KARTA UCZESTNIKA



Kompletne umundurowanie
(harcerki: ciepłe czarne rajstopy; harcerze: w wypadku mrozów konieczne kalesony!)
+ jednolite dla jednostki okrycie wierzchnie (ciemne kolory)



Przeciwdeszczowa ciepła kurtka (w stonowanych kolorach!)



Czapka, szalik, rękawiczki



Śpiwór i karimata



Buty trekkingowe



Obuwie na zmianę (do chodzenia po szkole)



Ręcznik, klapki pod prysznic



Kosmetyczka: szczoteczka, pasta, mydło i inne wg uznania



Ubrania: koszulki, spodnie, bielizna, piżama



Ciepła bluza/polar/sweter



Dokumenty (legitymacja, dowód osobisty…)



Latarka ze sprawnymi bateriami



IWH (w tym mały notes, igła + czerwona nitka)



Materiały na warsztaty (o ile potrzebne)



Chusteczki higieniczne



Notes, długopis



Zażywane leki (oddać drużynowemu w dniu wyjazdu!)



W trakcie dnia może przydać się termos i mały plecak



KUBEK



wychowawcy:


dokument KRK



uprawnienia wychowawcy / rozkaz nadania stopnia



karty uczestników i regulaminy (zebrane, sprawdzone i poukładane)

9. KOMUNIKACJA
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: polskawielkopolska@zhr.pl
Wszystkie
niezbędne
informacje
pojawiają
się
również
na
http://polskawielkopolska.zhr.pl/
Polecamy również dołączyć do wydarzenia i śledzenia profilu
https://web.facebook.com/events/1957149987709133/

stronie
na

internetowej:

portalu

Facebook:

W imieniu sztabu

phm. Piotr Malewski
Szef Biura Zlotu
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