OPRACOWANIE:
Komenda Zlotu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP:
hm. Mirosław Turzański, pwd. Agnieszka Bartkowiak, hm. Piotr Pastuszek,
hm. Dorota Turzańska,
Komendanci Tras: phm. Michał Biały, phm. Ilona Pawłowska,
phm. Ewa Kowalczyk, pwd. Bartosz Wiącek
Działania komendy Zlotu wspierają:
Zespół Programowy Hufca:
pwd. Ewa Chomyszyn, phm. Zuzanna Leśniak,
pwd. Artur Marlinga,
oraz
Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP,
Wydział Promocji i Komunikacji Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
.

I.

CELE ZLOTU
1) wzmocnienie więzi pomiędzy członkami ZHP z terenu województwa
Dolnośląskiego,
2) rozpowszechnianie harcerskiego stylu życia,
3) promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnego i bezpiecznego
wypoczynku, szeroko pojmowanej ekologii oraz rozwijanie ich
zainteresowań,
4) promocja
miasta
Wałbrzycha,
jego
walorów
turystycznych
i krajobrazowych,
5) rozwijanie współpracy z partnerami przedsięwzięcia.

II.

ORGANIZATORZY ZLOTU
1) Chorągiew Dolnośląska Związku Harcerstwa Polskiego im. hm. Stefana
Mirowskiego
2) Hufiec ZHP Ziemi Wałbrzyskiej im. hm. Alojzego Ciasnochy

III. PARTNERZY ZLOTU:
1) Miasto Wałbrzych
2) Zarząd Zamku Książ
3) Nadleśnictwo Wałbrzych
IV. KOMENDA ZLOTU:
1) Komendant Zlotu: hm. Mirosław Turzański,
telefon: 661 217 066, e-mail: miroslaw.turzanski@zhp.net.pl
2) Zastępca komendanta ds. programu: pwd. Agnieszka Bartkowiak
e-mail: agnieszka.bartkowiak@zhp.net.pl, telefon: 668 947 702
3) Zastępca komendanta ds. organizacyjnych: hm Piotr Pastuszek
e-mail: pastki3@o2.pl, telefon: 609 144 444
4) Członkowie komendy:
pwd. Michał Tomicki - Specjalista ds. finansowych,
hm.
Dorota
Turzańska
telefon:
607
144 444,
Specjalista
ds. pozyskiwania partnerów:
V.

SZTAB ZLOTU:
1) Komendantka
trasy
zuchowej:
phm.
Ilona
Pawłowska
telefon: 601617111, e-mail: ilonamichasia@gmail.com
2) Komendantka
trasy
harcerskiej:
phm.
Ewa
Kowalczyk
telefon: 607 116 352, e-mail: ewa.kowalczyk@zhp.net.pl
3) Komendant
trasy
starszoharcerskiej:
phm.
Michał
Biały
telefon: 576 643 198, e-mail: zlot.dolnoslaska.hs@gmail.com
4) Komendant trasy wędrowniczej: pwd. Bartosz Wiącek
e-mail: barti0707@wp.pl

5)

Komendantka Trasy Nieprzetartego Szlaku: druhna Monika Chlipała
telefon: 508 124 561
6) Komendantka trasy Seniorów i Starszyzny: hm. Teresa Maziarz – Machay
telefon: 601 774 410
7) Trasa dla Komendantów oraz gości:
hm Dorota Turzańska, telefon: 607 144 444,
phm. Zuzanna Leśniak, telefon: 602 746 116
8) Szefowa biura:
pwd. Ewa Chomyszyn, telefon: 697 452 892)
9) Promocja Zlotu: pwd. Artur Marlinga, e-mail: artur.marlinga@zhp.net.pl.
VI. TERMIN I MIEJSCE:
1) Zlot odbędzie się 27 maja 2017 r. (sobota) w Wałbrzychu;
2) Biuro zlokalizowane będzie w Centrum Miasta - Plac Magistracki
oraz Rynek;
VII. ZGŁOSZENIA
1) Zgłoszenia na zlot należy dokonać poprzez wysłanie karty zgłoszenia wraz
z potwierdzeniem wpłaty na adres: zlot@dolnoslaska.zhp.pl maksymalnie
do dnia 15 maja 2017 r.
2) Wszystkie zgłoszone jednostki muszą mieć uregulowane składki
członkowskie ZHP oraz posiadać zgodę właściwego komendanta hufca.
3) Drużynowy/opiekun musi wypełnić deklarację w sprawie bezpieczeństwa,
życia i zdrowia dzieci na zlocie.
VIII. UCZESTNICY:
W zlocie uczestniczą drużyny i gromady z hufców Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.
IX. WPISOWE:
1) Warunkiem uczestnictwa jednostki w zlocie jest opłacenie składki
zadaniowej, która wynosi:
- 20 zł w wypadku dokonania wpłaty do 6 maja
- 25 zł w wypadku dokonania wpłaty do 10 maja
- 30 zł w wypadku dokonania wpłaty do 15 maja
2) O wysokości wpisowego decyduje data dokonania zgłoszenia na zlot.
3) Drużynowy / opiekun wpłaca wpisowe tak samo jak uczestnik zlotu.
4) Wpisowe należy wpłacać na konto Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP:
o numerze: 75 1140 1140 0000 5651 0700 1009
Z dopiskiem: Zlot Chorągwi Dolnośląskiej ZHP (nazwa jednostki, hufiec)
Uwaga: Wpisowe nie jest zwracane w przypadku nie stawienia się na Zlot
patrolu lub któregoś z jego członków.

X.

WYPOSAŻENIE:

1) Każda drużyna/gromada musi posiadać obowiązkowo:
 dowód wpłaty wpisowego,
 wypełnioną i podpisaną przez właściwe osoby Deklarację w sprawie
bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci na zlocie,
 kopię polisy ubezpieczeniowej NW uczestników zlotu,
 własną apteczkę.
2) Ponadto każdy uczestnik zlotu winien posiadać: dowód tożsamości/
legitymację szkolną, regulaminowe umundurowanie, ubiór turystyczny,
w tym kurtkę przeciwdeszczową, odpowiednie obuwie turystyczne
przeznaczone do wycieczek po lesie oraz mieście, kubek.
XI. UBEZPIECZENIE:
1) Odpowiedzialność za uczestników i zapoznanie ich z odpowiednimi
regulaminami ponoszą drużynowy/opiekun i właściwy komendant hufca.
2) Drużyny/gromady ubezpieczają się samodzielnie od nieszczęśliwych
wypadków. Kopia polisy powinna znajdować się w dokumentacji
drużyny/gromady. Zapytaj swojego komendanta hufca o hufcową polisę
ubezpieczeniową.
XII. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

dostęp do sanitariatów,
punkt pierwszej pomocy w miejscu wyznaczonym,
ciepły posiłek – dostarczony na trasę,
dostęp do wody pitnej,
możliwość uczestnictwa w trasach wg metodyk,
uczestnictwo w koncertach,
bezpłatny dostęp do publicznej komunikacji na terenie Wałbrzycha,
możliwość zwiedzenia wybranych zabytków Wałbrzycha,
pamiątkową plakietkę zlotu.

XIII. ZADANIA PRZEDZLOTOWE:
Każda drużyna uczestnicząca w zlocie realizuje
w regulaminie trasy zlotu właściwej dla danego pionu.

zadania

podane

XIV. RAMOWY PLAN ZLOTU:
Sobota – 27 maja 2017 r.
07:30
08:00

Start Biura zlotu (Rynek w bliskim sąsiedztwie Biblioteki pod Atlantami)
Msza Święta w Kościele p.w. Aniołów Stróżów (okolice Rynku)

09:00
16:00
16:30
18:30
20:00

wyjścia na trasy zlotowe (określone w regulaminach tras)
powrót z tras
Apel zamykający zlot. Podsumowanie tras – Pl. Magistracki - Ratusz
Na zakończenie zakopana zostanie Harcerska Kapsuła Czasu i zostanie
posadzony symboliczny dąb.
koncert Michała Zielenia – Muzyczna Lekcja Harcerskiej Historii
Światło- pokaz ognia

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1) Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2) Wszyscy uczestnicy zlotu mają obowiązek przestrzegania zasad
wynikających ze Statutu ZHP, Prawa Harcerskiego oraz powszechnych norm
prawnych, w szczególności: przepisów bezpieczeństwa pożarowego,
przepisów o ruchu drogowym, przepisów o ochronie przyrody, a także
niniejszego regulaminu.
3) Każda drużyna, czy patrol może zostać zdyskwalifikowana z uczestnictwa
w imprezie w razie postępowania niezgodnego z powyższym regulaminem
i Prawem Harcerskim.
4) Dyskwalifikacja uczestnika/drużyny (np. w przypadku niewłaściwej
postawy) powoduje utratę wpisowego.
5) Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie zlotu ponoszą
drużyny/gromady i ich drużynowi oraz właściwy komendant hufca.
6) Zgłoszenie się do udziału w Zlocie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie wizerunku. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do użycia wizerunku uczestników zlotu
w materiałach promocyjnych i informacyjnych Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.
7) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i wprowadzenia
zmian w niniejszym regulaminie w razie potrzeby.
8) Regulamin ustanowiony jest na podstawie pełnomocnictwa Komendanta
Chorągwi przez Komendanta Zlotu.
9) Odwołania od decyzji Komendanta Zlotu lub zastrzeżenia do niniejszego
regulaminu należy kierować do Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

XVI. GŁÓWNE DZIAŁANIA PROGRAMOWE
Główny motyw Zlotu nawiązuje do historii miasta
Wałbrzycha wraz z jego dziedzictwem kulturowym,
przemysłowym i przyrodniczym.

APEL
Apel odbędzie się na Placu Magistrackim przy Ratuszu Miasta znajdujący się
w okolicach Rynku. W Apelu udział wezmą wszystkie delegacje hufcowe,
zaproszeni goście m.in. przedstawiciele lokalnych i harcerskich Władze.

Inspiracją jest Legenda związana z herbem Wałbrzycha.
Zlot
odbędzie
się
pod
hasłem:
„Tajemnice
wałbrzyskiego dębu”. Chcemy pokazać, że na
wartościach wynikających z historii regionu można
budować coś nowego, innowacyjnego, że można
budować wspólnotę. Udowodnimy, że na źródłach historycznych, naszej
tożsamości regionalnej możemy stworzyć coś niepowtarzalnego.

WYSTAWA

ZWIEDZANIE WAŁBRZYCHA I OKOLIC

Konferencja jest elementem trasy dla Komendantów i zaproszonych gości.
Tematem spotkania będzie Kreowanie wizerunku ZHP

Jednym z ważniejszych elementów będzie poznanie miasta Wałbrzych oraz
miejscowości ościennych ich historii, kultury i społeczności. Miejscowości, które
będą ujęte w trasach: Wałbrzych, Szczawno Zdrój, Świebodzice.
Miejscowości, które można zobaczyć po wcześniejszym zadeklarowaniu się czy
jest taka potrzeba poza organizacją tras: Walim, Rzeczka, Głuszyca, Zagórze
Śląskie. Zabytki przyrodnicze/architektoniczne/kulturalne: Zamek Książ,
Muzeum Porcelany, Park Sobieskiego, Książańki Park Krajobrazowy, Sztolnie
Walimskie - Riese, Włodarz, Pijalnia Wód Mineralnych w Szczawnie Zdroju,
Zamek Grodno.

Wystawa zlokalizowana będzie w Bibliotece pod Atlantami w Rynku. Nawiązuje
do bohatera Chorągwi Dolnośląskiej ZHP – hm. Stefana Mirowskiego oraz
związana jest z przygotowaniami do obchodów 100- lecia harcerstwa w Polsce.
Trasy są tak zaplanowane, żeby można było obejrzeć tą wystawę.
MINIKONFERENCJA INSTRUKTORSKA

KONCERT MICHAŁA ZIELENIA
Michała Zielenia można usłyszeć na kanale youtube.pl gdzie w jego wykonaniu
znajdują się piosenki wszelakie. Od najmniej znanych do największych
szlagierów. Przez morskie fale, górskie dźwięki, poezję śpiewaną, muzykę
popularną aż po rockowe wykonania.
Tym razem będzie okazja do przeżycia „Muzycznej Lekcji Harcerskiej Historii”
bo taki tytuł nosi koncert. Koncert odbędzie się w Amfiteatrze na Placu
Teatralnym, okolice Teatru Dramatycznego.

SŁUŻBA NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
Służba związana będzie z tematem przewodnim Zlotu. Zastępy będą miały za
zadania malować mural, zrobić happening na rzecz Schroniska dla zwierząt czy
też posadzić drzewa w Parku im. Jana Sobieskiego.
TRASY WEDŁUG METODYK
Trasy przygotowane są w postaci gier terenowych z odpowiednią fabułą
dostosowane do możliwości uczestników. Trasy przygotowane są zgodnie z
systemem metodycznym, zawierają treści związane z historią i kulturą
Wałbrzycha, z ekologią i przyrodą Parku. Regulaminy tras załączone są do
niniejszego regulaminu Zlotu.
MSZA ŚWIĘTA
Zlot Chorągwi Dolnośląskiej ZHP rozpoczniemy Mszą Św. celebrowaną przez
księdza phm. Daniela Rydza w Kościele p.w. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu
(okolice Rynku).

ZWIEDZANIE PRZED I PO
Dla jednostek, które pragną przyjechać wcześniej i/lub zostać dłużej,
zapewniamy nocleg w Zespole Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu. Należy
zgłosić odpowiednio wcześniej taką chęć.

TRASA ZUCHOWA:

Gwarantowane
świadczenia:

POMOCNICY KSIĘŻNEJ DAISY
Fabuła trasy oparta jest na życiu Księżnej Marii
Teresy Oliwii Hochberg von Pless. Bohaterka tej trasy
żyła i upiększała miasto Wałbrzych. Stała się ikoną
swoich czasów. Pragniemy zapoznać uczestników
Zlotu z legendą „O zaginionych perłach” oraz
miejscami, które szczególnie ukochała Pani na Zamku. Trasa umiejscowiona
jest w Centrum Miasta oraz Parku Sobieskiego,
dość wymagająca
kondycyjnie. Zapewniamy możliwość zwiedzania Zamku Książ po
wcześniejszym zgłoszeniu takiej chęci. Zwiedzanie jest możliwe po
zakończeniu trasy. Wstęp bezpłatny

Uwagi organizatorów:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)
e)

Termin i miejsce:
Komendant trasy:
Kontakt:
Ilość osób w patrolu:
Cele trasy:

Organizatorzy oczekują na wszystkie patrole na
starcie trasy zlotu w sobotę 27 maja 2017 r. o godz.
9.00
phm. Ilona Pawłowska
Telefon: 601 617 111,
e-mail: ilonamichasia@gmail.com
15 + dorosły opiekun
a) Poznanie najbardziej atrakcyjnych miejsc
w centrum Wałbrzycha
b) Poznanie historii życia Księżnej Daisy
c) Integracja oraz doskonalenie umiejętności
współdziałania i współzawodnictwa między
zuchową bracią

Przebieg trasy:
Szczegóły zostaną podane po stawieniu się patrolu na miejscu startu trasy.
a) trasa rozpocznie się w sobotę, patrole zaopatrzone w przewodników będą
wyruszały w różnych kierunkach,
b) na trasie patrole będą się poruszać po dwa, losowo przydzielone, po
ulicach i ważnych miejscach Wałbrzycha,
Obowiązkowy
Każdy patrol we własnym zakresie zapewnia sobie:
ekwipunek:
apteczkę pierwszej pomocy, prowiant, worek na
perły, naczynia z białej porcelany. Mile widziane
będą wszelkie elementy identyfikujące drużynę/
zastęp/ patrol typu koszulka, proporzec, itp.
Zadania
a) przygotowanie piosenki na występ w Rynku
przedzlotowe:
b) przygotowanie worka na perły (60cmx60cm)
c) zadania do realizacji w ramach zdobywania
sprawności „Pomocnicy Księżnej Daisy”

f)

doskonałą zabawę,
darmowy bilet komunikacji miejskiej
dostęp do wody pitnej,
rozkład jazdy autobusów,
przewodnicy po mieście,
dyplomy uczestnictwa w zlocie.
Trasa odbędzie się bez względu na warunki
pogodowe.
Ciepły posiłek zostanie dostarczony na jeden
z punktów na trasie.
Każdego uczestnika trasy obowiązują przepisy
w zakresie bezpieczeństwa itp.
Odpowiedzialnym za poczynania członków
patrolu jest jego opiekun.
Każda drużyna czy patrol może zostać
zdyskwalifikowana z uczestnictwa w imprezie
w razie
postępowania
niezgodnego
z regulaminem i Prawem Harcerskim.
Organizator
zastrzega
sobie
prawo
do
interpretacji i wprowadzenia zmian w niniejszym
regulaminie w razie potrzeby.

TRASA HARCERSKA:
GÓRNICTWO I RZEMIOSŁO – DZIEDZICTWO
PRZEMYSŁOWE WAŁBRZYCHA
Fabuła trasy oparta jest na barwnej historii
przemysłowo – kulturowej miasta Wałbrzycha. Gra
terenowa będzie zawierała wiele elementów
dotyczących historii miasta. Trasa umiejscowiona
jest w Centrum miasta i Parku Sobieskim. Trasa jest
dość wymagająca kondycyjnie. Zapewniamy możliwość zwiedzania
interesujących obiektów bezpłatnie, które nie wystąpiły na trasie, po
zakończeniu gry. Należy wcześniej zgłosić chęć zwiedzania.

Termin i miejsce:
Komendant trasy:
Kontakt:
Ilość osób w patrolu:
Cele trasy:

Organizatorzy oczekują na wszystkie patrole na
starcie zlotu w sobotę 27.05 godz. 9.00
phm. Ewa Kowalczyk
e-mail: ewa.kowalczyk@zhp.net.pl
tel. 607116352
Maksymalnie 15 osób + pełnoletni opiekun
a. zapoznanie
z
turystycznymi
walorami
Wałbrzycha i okolic,
b. poznanie barwnej historii Wałbrzycha,
c. zapoznanie z historyczną tradycją górniczą,
d. integracja środowisk,
e. współzawodnictwo środowisk chorągwi,

Przebieg trasy:
a. na trasie patrole będą się poruszać po dwa – losowo przydzielone, po
ulicach i ważnych miejscach Wałbrzycha,
b. na dłuższych odcinkach patrole przemieszczać się będą komunikacją
miejską (bezpłatną),
c. trasa rozpocznie się w sobotę o godz. 9.00, a zakończy o godz. 16.00
d. patrole wypuszczane będą w kilku kierunkach,
e. Szczegóły zostaną podane po stawieniu się patrolu na miejscu startu
trasy.(Pl. Magistracki - Ratusz)
Obowiązkowy
a. apteczka,
ekwipunek:
b. mile będą widziane elementy identyfikujące
drużynę/ patrol koszulka, proporzec...,
c. telefon – zgłoszony numer przy rejestracji,
Zadania
a. przygotowanie co najmniej dwóch piosenek
przedzlotowe:
harcerskich, turystycznych…

b. wykonanie pudełka na żołędzie w dowolnym
rozmiarze nie mniejsze niż 20 cm x 15 cm x 15
cm, ozdobione w kolorach drużyny, z dowolnego
materiału (patrol będzie miał je na całej trasie
w sobotę więc nie może być za wielkie i ciężkie).
c. wyszukanie informacji o historii Wałbrzycha
i Zamku Książ oraz Księżnej Daisy.
d. realizacja zadań do sprawności zlotowej
Gwarantowane
a. doskonała zabawa
świadczenia:
b. obiad
c. dostęp do wody pitnej
d. dyplomy uczestnictwa
Uwagi organizatorów: a) Trasa odbędzie się bez względu na warunki
pogodowe.
b) Ciepły posiłek zostanie dostarczony na jeden
z punktów na trasie.
c) Każdego uczestnika trasy obowiązują przepisy
w zakresie bezpieczeństwa itp.
d) Odpowiedzialnym za poczynania członków
patrolu jest jego opiekun.
e) Każda drużyna czy patrol może zostać
zdyskwalifikowana z uczestnictwa w imprezie
w razie
postępowania
niezgodnego
z regulaminem i Prawem Harcerskim.
f) Organizator
zastrzega
sobie
prawo
do
interpretacji i wprowadzenia zmian w niniejszym
regulaminie w razie potrzeby.

TRASA STARSZOHARCERSKA:
TAJEMNICE XX WIEKU W WAŁBRZYCHU
Fabuła trasy oparta jest na okresie II Wojny
Światowej, na tajemniczej historii ukrywania
skarbów, czy budowania tuneli. Harcerze zwiedzą
miejsca związane z Obiektem Reise w Walimiu, oraz
Centrum Miasta Wałbrzych. A wszystkie te zmagania
zwieńczy gra ekonomiczna. Trasa jest zróżnicowana w terenie i dość
wymagająca. Uczestnicy będą poruszać się komunikacją miejską oraz pieszo.

Termin
i
miejsce:
Komendant
trasy:
Kontakt:
Ilość osób w
patrolu:
Cele trasy:

Obowiązkowy
ekwipunek:

Zadania
przedzlotowe:

Organizatorzy oczekują na wszystkie patrole na starcie zlotu
w sobotę 27 maja godz. 9.00
phm. Michał Biały
zlot.dolnoslaska.hs@gmail.com
max. 15 plus opiekun






Prezentacja miasta Wałbrzycha i jego najważniejszych
zabytków.
Kształtowanie postawy odpowiedzialności za dobro
wspólne.
Ukazanie różnorodności możliwości włączenia się w życie
wspólnot lokalnych w środowiskach miejskich przez
uczestników zlotu.
Praktyczna nauka umiejętności pracy w grupie.
Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Przebieg trasy:
Trasa składa się z ok. 15 punktów o różnej tematyce, realizujących cele
zlotu. Patrole zostaną podzielone na frakcje, w ramach których będą
współpracować (a nie rywalizować) i sami ustalą konkretną trasę dla swojego
patrolu, dobierając punkty z listy dostarczonej przez organizatorów. Punkty
będą zlokalizowane w centralnych dzielnicach Wałbrzycha. Zwieńczeniem
całodniowych zmagań będzie wspólna dla całej trasy gra ekonomiczna symulująca giełdę, która oprócz realizacji uczenia w działaniu ma
rozstrzygnąć, który patrol wykazał się najlepszym zmysłem strategicznym
i dzięki współpracy z innymi patrolami osiągnął sukces.
Szczegóły organizacyjne zostaną podane po stawieniu się patrolu na miejscu
startu trasy.

Gwarantowane
świadczenia:
Uwagi
organizatorów:

 Regulaminowe mundurowanie ZHP,
 Ubranie adekwatne do pogody,
 apteczka pierwszej pomocy,
 suchy prowiant,
Waszym zadaniem jest stworzenie schematycznej mapy
Wałbrzycha, uwzględniającej jego zabytki. Mapa musi być
wykonana własnoręcznie na arkuszu formatu A3. Nanieście
na nią główne ulice Śródmieścia (do ok. 1 km od Rynku),
wypisane poniżej zabytki oraz ulice znajdujące się w ich
bezpośrednim
sąsiedztwie.
Zaznaczcie
na
mapie
orientacyjne położenie (kierunki) co najmniej 5 innych
dzielnic i co najmniej 3 miast przylegających do
Wałbrzycha. Mapę wykonajcie starannie, gdyż dzięki niej
nie zgubicie się na trasie! Technika pracy jest dowolna.
Liczymy na waszą kreatywność.
Zdjęcie mapy należy przesłać do 21.05. na adres:
zlot.dolnoslaska.hs@gmail.com.
Zabytki do obowiązkowego umieszczenia na mapie:
Ratusz, Biblioteka pod Atlantami, Plac Magistracki, Kościół
Matki Boskiej Bolesnej, Kościół pw. Aniołów Stróżów, II
Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, Pomnik
Górnika (przy Al. Wyzwolenia), Porcelana „Wałbrzych”
wraz z Pałacem Tielscha, Mauzoleum (tereny koło ul. Psie
Pole).
Na mapie zaznaczcie kierunek do: Stara Kopalnia, Zamek
Książ, Kompleks Riese (obiekty w Walimiu)
 Darmowy bilet komunikacji miejskiej
 Sobotni obiad.
 Trasa odbędzie się bez względu na warunki
pogodowe.
 Ciepły posiłek zostanie dostarczony na jeden
z punktów na trasie.
 Każdego uczestnika trasy obowiązują przepisy
w zakresie bezpieczeństwa itp.
 Odpowiedzialnym za poczynania członków patrolu jest
jego opiekun.
 Każda
drużyna
czy
patrol
może
zostać
zdyskwalifikowana z uczestnictwa w imprezie w razie
postępowania niezgodnego z regulaminem i Prawem
Harcerskim.
 Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji
i wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie

w razie potrzeby.
TRASA WĘDROWNICZA:
KODEKS RYCERSKI W ŻYCIU WĘDROWNIKA
Fabuła: Ostatni turniej rycerski na Śląsku odbył się
w XVIII wieku na zamku Stary Książ, ale czy na
pewno...? Okazuje się że legenda o zaginionym synu
Bolka II Małego nosi w sobie ziarno prawdy. Jego
potomek wcale nie zginął z rąk nadwornego błazna,
ale udał się na pobyt do ciotki mieszkającej w Cesarstwie Niemieckim. Dzięki
temu ród prawowitych władców Księstwa Świdnicko-Jaworskiego nie wygasł,
a ostatni potomek dawnych książąt odwiedził nas współcześnie i poprosił
o pomoc. Kazał zebrać najwaleczniejsze drużyny z całego Dolnego Śląska
i zorganizować prawdziwy, ostatni turniej na tych terenach. Mówi bowiem,
że tamten nie odbył się zgodnie z prawem, gdyż zwołał go pruski
możnowładca, nie mając ku temu żadnych praw.
Termin i miejsce:
Komendant trasy:
Kontakt:
Ilość osób w patrolu:

Cele trasy:

Organizatorzy oczekują na wszystkie patrole na
starcie zlotu w sobotę 27 maja 2017 r.
między 9:00-9:15 – Dworzec Miasto
pwd. Bartosz Wiącek
Telefon:
790447200
e-mail: barti0707@wp.pl
5-10 osób + opiekun
Trasa ma sprawdzać współpracę członków patrolu,
ich gotowość do czynienia służby, a także
umiejętność poradzenia sobie z różnorodnymi
zadaniami na nieznanym terenie. Zadania będą
skonstruowane tak, aby wędrownicy mogli dostrzec
zarówno swoje mocne strony, jak i miejsca do
poprawy na różnych płaszczyznach rozwoju.
Organizatorzy
pragną
ponadto
przybliżyć
uczestnikom najciekawsze elementy z historii
Księstwa Świdnicko- Jaworskiego, w którego
granicach znajdowały się tereny dzisiejszego
Wałbrzycha.

Przebieg trasy:
Punkty trasy usytuowane są w Śródmieściu, Książańskim Parku Krajobrazowym
oraz na terenie Szczawna Zdroju. Kolejność zdobywania punktów nie jest
jednakowa dla każdego patrolu i zostanie objaśniona na starcie trasy.
Obowiązkowy
 apteczka
ekwipunek:

 obuwie odpowiednie do wyjścia w góry
 suchy prowiant
 woda
Zadania
Patrol ma za zadanie udzielić odpowiedzi na
przedzlotowe:
poniższe pytania:
 Gdzie odbył się ostatni turniej rycerski na
Śląsku i kim byli zwycięzcy?
 Jakie
ruiny
średniowiecznych
zamków
zawierają
się
w
granicach
powiatu
wałbrzyskiego?
 Kim byli Raubitterzy?
 Jaka legenda wiąże się z potomkiem księcia
Bolka II Małego?
 W jakim czasie księstwo świdnicko- jaworskie
dostało się pod panowanie Czech, czym było
spowodowane i co było w tym niezwykłego?
Ponadto każdy zespół musi przygotować własną
tarczę herbową (nie papierową). Jej wielkość
kształt muszą pozwalać na wpisanie w uzyskaną
figurę kwadratu o wymiarach 20 cm x 20 cm.
Gwarantowane
 darmowy bilet komunikacji miejskiej,
świadczenia:
 program z rozkładem komunikacji miejskiej,
 ciepły posiłek,
 dyplom uczestnictwa,
 dobra zabawa,
Uwagi organizatorów: a) Trasa odbędzie się bez względu na warunki
pogodowe.
b) Ciepły posiłek zostanie dostarczony na jeden
z punktów na trasie.
c) Każdego uczestnika trasy obowiązują przepisy
w zakresie bezpieczeństwa itp.
d) Odpowiedzialnym za poczynania członków
patrolu jest jego opiekun.
e) Każda drużyna czy patrol może zostać
zdyskwalifikowana z uczestnictwa w imprezie
w razie
postępowania
niezgodnego
z regulaminem i Prawem Harcerskim.
f) Organizator
zastrzega
sobie
prawo
do
interpretacji i wprowadzenia zmian w niniejszym
regulaminie w razie potrzeby.

TRASA NIEPRZETARTEGO SZLAKU:
W KRAINIE DĘBU
Fabuła trasy związana jest z Herbem Wałbrzycha,
oraz z walorami przyrodniczymi naszego regionu.
Trasa będzie miała zadania, które będą wymagały
wiedzy ekologicznej, przyrodniczej oraz sprawności
fizycznej. Czeka Was spotkanie z PrzyrodnikiemOrnitologiem, spotkanie z grupą, która przygotuje Was do pracy; gdyż
głównym Waszym zadaniem będzie zasadzić drzewo w wyznaczonym miejscu.
Trasa wiedzie Wąwozem Pełcznicy w Książańskim Parku Krajobrazowym,
dlatego też wskazane jest odpowiednie przygotowanie (obuwie wysokie
zabezpieczające kostkę), i dobra kondycja fizyczna. Zapewniamy możliwość
zwiedzania Zamku Książ po zakończeniu trasy. Należy zgłosić wcześniej chęć
zwiedzania.
Termin i miejsce:
Komendant trasy:
Kontakt:
Ilość osób w patrolu:
Cele trasy:

Organizatorzy oczekują na wszystkie patrole na
starcie Trasy – zamek Książ w sobotę 27.05 godz.
9.00
Druhna Monika Chlipała
współpraca pwd. Agnieszka Bartkowiak
telefon: 508124561 / 668947702
10 – 15 plus dorosły opiekun
a) poznanie
walorów
przyrodniczych
Książańskiego Parku Krajobrazowego
b) poznanie legendy o Herbie Wałbrzyskim
c) integracja oraz doskonalenie umiejętności
współdziałania i współzawodnictwa między
harcerzami

Przebieg trasy:
Szczegóły zostaną podane po stawieniu się patrolu na miejscu startu trasy Zamek Książ (fontanna przed bramą). Trasa rozpocznie się w sobotę, patrole
zaopatrzone w przewodników będą wyruszały co 10 min na trasę. Trasa
będzie przebiegała głównymi szlakami po parku akcentując zabytki
architektoniczne i przyrodnicze na terenie parku.
Obowiązkowy
Każdy patrol we własnym zakresie zapewnia sobie:
ekwipunek:
apteczkę pierwszej pomocy, prowiant. Mile widziane
będą
wszelkie
elementy
identyfikujące
drużynę/zastęp/patrol typu koszulka, proporzec,
itp.
Zadania
Przygotowanie wyposażenia artysty (nożyczki, klej,
przedzlotowe:
sznurek, zapinki, taśma dwustronna, wszystko co

pomorze stworzyć album przyrodniczy)
a) doskonałą zabawę,
b) darmowy bilet komunikacji miejskiej,
c) dostęp do wody pitnej,
d) rozkład jazdy autobusów,
e) Wolontariuszy, którzy będą znali trasę
f) dyplomy uczestnictwa w zlocie.
Uwagi organizatorów: a) Trasa odbędzie się bez względu na warunki
pogodowe.
b) Ciepły posiłek zostanie dostarczony na jeden
z punktów na trasie.
c) Każdego uczestnika trasy obowiązują przepisy
w zakresie bezpieczeństwa itp.
d) Odpowiedzialnym za poczynania członków
patrolu jest jego opiekun.
e) Każda drużyna czy patrol może zostać
zdyskwalifikowana z uczestnictwa w imprezie
w razie
postępowania
niezgodnego
z regulaminem i Prawem Harcerskim.
f) Organizator
zastrzega
sobie
prawo
do
interpretacji i wprowadzenia zmian w niniejszym
regulaminie w razie potrzeby.
Gwarantowane
świadczenia:

świadczenia:
TRASA STARSZYZNY I SENIORÓW HARCERSKICH:
ŚLADAMI HISTORII WAŁBRZYCHA
Fabuła trasy oparta jest na zwiedzaniu najważniejszych
zabytków miasta. Punktem kulminacyjnym trasy będzie
festiwal piosenki – Śpiewanki. Poruszamy się autokarem.

Termin i miejsce:
Komendant trasy:

Organizatorzy oczekują na wszystkie patrole na
starcie zlotu w sobotę 27.05 godz. 9.00
hm. Teresa Maziarz - Machay

Kontakt:

601774410

Ilość osób w patrolu:

Cały krąg

Cele trasy:

a. Prezentacja
miasta
Wałbrzycha
i
jego
najważniejszych zabytków.
b. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za
dobro wspólne.
c. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu
wolnego.

Przebieg trasy:
Trasa przebiegać będzie przez Zamek Książ, Palmiarnię, Starą Kopalnię
i Rynek. Śpiewanki będą w siedzibie Hufca Ziemi Wałbrzyskiej
ul. Przemysłowa 16. Start trasy ul. Przemysłowa; Wałbrzych.
Szczegóły organizacyjne zostaną podane po stawieniu się patrolu na miejscu
startu trasy.
Obowiązkowy
a. Umundurowanie
zgodne
z
regulaminem
ekwipunek:
mundurowym ZHP.
b. Ubranie adekwatne do pogody,
c. apteczka pierwszej pomocy
d. suchy prowiant.
Zadania
Proszę zabrać wszelki sprzęt muzyczny
przedzlotowe:
Gwarantowane
Sobotni obiad oraz woda

Uwagi organizatorów: a) Trasa odbędzie się bez względu na warunki
pogodowe.
b) Ciepły posiłek zostanie podany w Hotelu Maria.
c) Każdego uczestnika trasy obowiązuje prawo
harcerskie, przepisy w zakresie bezpieczeństwa
itp.
d) Odpowiedzialnym za poczynania członków
patrolu jest jego szef.
e) Organizator
zastrzega
sobie
prawo
do
interpretacji i wprowadzenia zmian w niniejszym
regulaminie w razie potrzeby.
f) Każdy patrol może zostać zdyskwalifikowany
z uczestnictwa w imprezie w razie postępowania
wbrew zasadom bezpieczeństwa, niezgodnego
z zapisami
tego
regulaminu
lub
Prawa
Harcerskiego

TRASA KOMENDANTÓW I GOŚCI:

PROGRAM

KIERUNEK WAŁBRZYCH
Fabuła
trasy
oparta
jest
na
zwiedzaniu
najważniejszych zabytków miasta Zamku Książ oraz
Starej Kopalni. Punktem kulminacyjnym trasy będzie
Minikonferencja instruktorska.
Tematem spotkania będzie: "Rola ZHP w społeczności lokalnej - wstęp do
dyskusji przed 100-leciem Związku Harcerstwa Polskiego".

Gwarantowane
świadczenia:

Podczas konferencji poruszane będą m.in. następujące zagadnienia:

Uwagi organizatorów:

1)

Potencjał społeczny ZHP jako organizacji pozarządowej.

2)
Metody współpracy ZHP ze środowiskiem lokalnym - wymiana poglądów
i doświadczeń.
3)

Rady Przyjaciół Harcerstwa - dobry sposób na współpracę.

Termin i miejsce:
Komendant trasy:
Kontakt:
Ilość osób w patrolu:
Cele trasy:

Organizatorzy oczekują na wszystkie patrole na
starcie zlotu w sobotę 27 maja 2017 r. godz. 9.00
hm. Dorota Turzańska
phm. Zuzanna Leśniak
607144444,
602746116
wszyscy komendanci I goście
a. Prezentacja
miasta
Wałbrzycha
i
jego
najważniejszych zabytków.
b. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za
dobro wspólne.
c. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu
wolnego.

Przebieg trasy:
Trasa przebiegać będzie przez Zamek Książ, Palmiarnię, Starą Kopalnię
i Rynek.
Konferencja odbędzie się na terenie Starej Kopalni.
Tam również będzie przerwa obiadowa i kawiarenka.
Szczegóły organizacyjne zostaną podane po stawieniu się patrolu na miejscu
startu trasy.
Obowiązkowy
a) Umundurowanie
zgodne
z
regulaminem
ekwipunek:
mundurowym ZHP
b) Ubranie adekwatne do pogody,

8.00 Msza Św.
9.00 wyjście na trasy wg metodykami.
Do godz.14.00 zwiedzanie miasta Wałbrzycha
około godz. 14.00 Stara Kopalnia – obiad
14.30 Minikonferencja
16.00 przejście do Rynku
16.30 Apel
18.30 Koncert Michała Zielenia
20.00 Światło – pokaz ognia
a) obiad
b) pamiątkowy znaczek
c) dobra zabawa
g) Trasa odbędzie się bez względu na warunki
pogodowe.
h) Ciepły posiłek zostanie dostarczony na jeden
z punktów na trasie.
i) Każdego uczestnika trasy obowiązują przepisy
w zakresie bezpieczeństwa itp.
j) Odpowiedzialnym za poczynania członków
patrolu jest jego opiekun.
k) Każda drużyna czy patrol może zostać
zdyskwalifikowana z uczestnictwa w imprezie
w razie
postępowania
niezgodnego
z regulaminem i Prawem Harcerskim.
l) Organizator
zastrzega
sobie
prawo
do
interpretacji i wprowadzenia zmian w niniejszym
regulaminie w razie potrzeby.

