
 

  
 

 
 

Informacja nr 4 
 
Druhny i Druhowie! 
 
Przesyłamy kolejne informacje dotyczące Zlotu ZHP „Gdańsk 2018”. Są one opracowane na 
podstawie Biuletynu Organizacyjnego Nr 4 Komendy Zlotu ZHP „Gdańsk 2018”  
z dnia 26-02-2018 oraz spotkania komend gniazd w dniu 17-02-2018 r.  

 

1) LICZEBNOŚĆ GNIAZDA 
Gniazdo Dolnośląskie na Zlot ZHP Gdańsk 2018 będzie reprezentowało w sumie 630 zuchów, 
harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników.  

2) WPŁACANIE WPISOWEGO 
Wpisowe należy wpłacać z konta hufca za wszystkie zgłoszone patrole (patrol to 10 
uczestników) na konto nr: 

91 1140 1140 0000 5651 0700 1012 

z dopiskiem „Zlot 2018 – nazwa hufca” 
Harmonogram wpłat przedstawia się następująco: 

 I rata do 15.11.2017 II rata do 15.03.2018 III rata do 15.05.2018 

uczestnik zlotu 135 zł 320 zł 320 zł 

patrolowy 90 zł 250 zł 250 zł 

Hufce, które nie dokonały jeszcze wpłaty I raty wpisowego w wysokości 135 zł za uczestnika  
i 90 zł za patrolowego, powinny ją uregulować najpóźniej z dniem wpłacania II raty do 15 
marca 2018 r.  
Wszelkie pytania w powyższej sprawie proszę kierować do Członkini Komendy ds. Rekrutacji 
– Szefowej Biura – phm. Magdaleny Ucinek – ucinekmagda@gmail.com 

3) SPOTKANIE INTEGRACYJNO-ORGANIZACYJNE GNIAZDA 
W dniach 3-4 marca 2018 r, odbędzie się spotkanie integracyjno-organizacyjne Gniazda, na 
które zaproszeni zostali wszyscy patrolowi. Podczas spotkania Komenda Gniazda przedstawi 
uczestnikom wypracowane założenia organizacyjne Gniazda oraz przedyskutowane zostaną 
propozycje i uwagi zgłaszane przez patrolowych.   

4) PROMOCJA 
Zachęcamy wszystkich uczestników Zlotu do kliknięcia "wezmę udział" w Wydarzeniu Zlot ZHP 
Gdańsk 2018 - Dolnośląskie Gniazdo. Tam będą pojawiać się informacje, ciekawostki, zdjęcia ze 
Zlotu oraz oferty współpracy z ekipą promocji.  



Informacja nr 4 dotycząca Zlotu ZHP „Gdańsk 2018”  Strona 2 z 3 
 

  
 

5) KWATERKA ZLOTOWA 
Termin początkowej kwaterki zlotowej został wyznaczony na 01-05.08.2018 r. – oznacza to, 
że wszystkie działania w tym obszarze muszą zostać zakończone do północy 05.08.2018 r. 
Jeżeli planujecie wysłać jakikolwiek transport sprzętu z hufca na teren zlotu, musi się to 
wydarzyć w tych dniach (sprzęt sam się nie rozładuje). Po 5 sierpnia na teren zlotu 
wpuszczane będą tylko i wyłącznie autokary oraz pojazdy dostawców.  
Odpowiednie formularze oraz wszystkie szczegóły będą ustalane na spotkaniu, o którym 
mowa w pkt. 3. 
Wszelkie pytania w powyższej sprawie proszę kierować do Członka Komendy 
ds. Logistycznych – phm. Bartłomieja Lisska – bartlomiejlissek@wp.pl 

6) PRZYJAZD UCZESTNIKÓW 
Organizatorzy przewidują dwie opcje przyjazdu:  
1.  Autokar  

Przyjazd do Gdańska w określonym przedziale godzinowym (zgłaszamy planowany 
przyjazd), rejestracja (Parking AmberExpo), odebranie przez drużynowego wszystkich 
wyprawek dla uczestników (wyprawki drużyn będą czekać na terenie zlotu) po 
sprawdzeniu zgodności stanu faktycznego ze zgłoszeniem, przejazd na teren zlotu, 
wyładunek, wyjazd autokaru (brak możliwości parkingowych dla autokarów na terenie 
zlotu – jeżeli autobus zostaje do końca Zlotu parkuje na AmberExpo lub Energa).  

2.  Pociąg  
Przyjazd do stacji Gdańsk Główny, przejazd kolejką na stację Gdańsk Stadion Energa 
(osobny peron dla harcerzy i kolejka tylko dla nas), rejestracja, odebranie wyprawek dla 
uczestników, przejazd podstawionym autokarem wahadłowym na teren miasteczka 
zlotowego, wyładunek.  

Odpowiednie formularze oraz wszystkie szczegóły będą ustalane na spotkaniu, o którym 
mowa w pkt. 3. 
Wszelkie pytania w powyższej sprawie proszę kierować do Członka Komendy 
ds. Logistycznych – phm. Bartłomieja Lisska – bartlomiejlissek@wp.pl 

7) PARKINGI 
Wszystkie pojazdy gości oraz auta prywatne parkowane będą na terenie AmberExpo lub 
parkingu stadionu Energa. Wahadła autobusowe będą kursowały ok. 20 h na dobę. Wszystkie 
pojazdy do parkowania trzeba zgłosić wcześniej.  
Odpowiednie formularze oraz wszystkie szczegóły będą ustalane na spotkaniu, o którym 
mowa w pkt. 3. 
Wszelkie pytania w powyższej sprawie proszę kierować do Członka Komendy 
ds. Logistycznych – phm. Bartłomieja Lisska – bartlomiejlissek@wp.pl 

8) GOŚCIE GNIAZDA NA ZLOCIE 
Istnieje możliwość zaproszenia Gości na Zlot. Zachęcamy Was do zapraszania zarówno 
przedstawicieli władz samorządowych jak i instruktorów z Waszych hufców. Goście 
indywidualni również będą mogli odwiedzić Zlot. Prosimy o przemyślenie tej kwestii, 
ponieważ do 15. marca potrzebujemy wiedzieć, kogo planujecie zaprosić.  
Odpowiednie formularze oraz wszystkie szczegóły będą ustalane na spotkaniu, o którym 
mowa w pkt. 3. 
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Wszelkie pytania w powyższej sprawie proszę kierować do Członka Komendy  
ds. Logistycznych – phm. Bartłomieja Lisska – bartlomiejlissek@wp.pl 

9) ZMIANA TERMINU DNIA REGIONÓW NA ZLOCIE 
Ze względu na rocznicę tragedii podczas obozu w Suszku, która miała miejsce 12.08.2017 r., 
Dzień Regionów przeniesiony został na dzień 11.08.2018 r. 

10) CEREMONIE NA ZLOCIE 

 

 

DLA PRZYPOMNIENIA 

1) TRANSPORT UCZESTNIKÓW NA ZLOT 
Koszt dojazdu i powrotu uczestników Zlotu jest kosztem Hufca.  
Koszt transportu uczestników na zajęcia programowe w czasie zlotu będzie pokrywany przez 
Komendę Zlotu. 

2) POLITYKA OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI NA ZLOCIE 
https://zhp.pl/ozhp/bezpieczenstwo-dzieci-w-zhp/ 

 
W dniach  01.06-30.07.2018 r. odbędzie się obowiązkowe e-szkolenie „Sytuacje intymne  
i Polityka Ochrony Bezpieczeństwa Dzieci” dla:  
 drużynowych i patrolowych (zastępowych), 
 kadry gniazd, 
 kadry wspierającej zlotu. 

 

INNE SPRAWY 
 prosimy na bieżąco przekazywać do phm. Bartłomieja Lisska wszelkie zapotrzebowanie na 

sprzęt i materiały, które będą potrzebne w drużynach, a których nie jesteście w stanie 
załatwić we własnym zakresie – postaramy się pomóc, 

 ciągle trwa rekrutacja do kadry Zlotu - szczegóły na http://gdansk2018.zhp.pl/zgloszenia/ , 
 jeśli któraś z drużyn zlotowych chciałaby nawiązać na Zlocie współpracę z drużyną 

zagraniczną, to prosimy o przekazanie informacji phm. Magdalenie Ucinek – szczegóły 
współpracy będą przekazane w późniejszym czasie, 

 organizatorzy Zlotu nie przewidują możliwości zabierania zwierząt na Zlot. 
 
 
 
Czuwaj! 
Komenda Gniazda Dolnośląskiego 


