Informacja nr 5
Druhny i Druhowie!
Przesyłamy kolejne informacje dotyczące Zlotu ZHP „Gdańsk 2018”. Są to sprawy
wypracowane podczas spotkania integracyjno-organizacyjnego Gniazda, które odbyło się
w dniach 03-04.03.2018 r.

1) REKRUTACJA
W związku z licznymi zapytaniami, czy możliwe jest jeszcze zgłoszenie kolejnego patrolu
informujemy, że takiej możliwości już nie ma. Niemniej jednak, jeśli macie takie osoby, które
chciałyby jeszcze być uczestnikami Zlotu, to prosimy o przekazanie takiej informacji do
Członkini Komendy ds. Rekrutacji – Szefowej Biura – phm. Magdaleny Ucinek –
ucinekmagda@gmail.com. Może da się jeszcze coś zrobić. Jednocześnie przypominamy,
że ciągle trwa rekrutacja do kadry Zlotu - szczegóły na http://gdansk2018.zhp.pl/zgloszenia/.
2) DOJAZD NA ZLOT
Jak już informowaliśmy wcześniej, Komenda Gniazda nie organizuje transportu uczestników
na Zlot. Jednak na prośbę części patrolowych postaramy się pomóc tym patrolom, które
zamierzają pojechać na Zlot i z niego wrócić koleją. Dlatego prosimy o przekazanie do końca
marca do Członka Komendy ds. Logistycznych – phm. Bartłomieja Lisska –
bartlomiejlissek@wp.pl informacji o Waszych potrzebach w tej kwestii. Niczego nie
obiecujemy, dlatego prosimy Was o równoległe działanie w zakresie rozpoznania cen
i możliwości dojazdu na Zlot. Jednocześnie przypominamy, że koszty podróży leżą po Waszej
stronie.
3) FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE
W załączeniu do niniejszej Informacji przekazujemy Wam różne formularze wymagane przez
organizatorów Zlotu. Należy je uzupełnić w programie Adobe Acrobat Reader przy pomocy
opcji "wypełnij i podpisz". W rubrykę "nazwa gniazda" wpisujemy nazwę hufca.
W przypadku łączonych drużyn zlotowych opisujemy to dokładnie w mailu. Nie wypełniamy
3 ostatnich rubryk: data, podpis wypełniającego, podpis komendanta gniazda. W każdym
formularzu na dole jest dzień wysłania formularza. Jest to termin ostateczny dla Komendy
Gniazda, dlatego formularze wysyłajcie najpóźniej 2 dni przed tym terminem do Członka
Komendy ds. Logistycznych – phm. Bartłomieja Lisska – bartlomiejlissek@wp.pl. Tu też można
zgłaszać wszelkie sprawy dotyczące logistyki – w przypadku kontaktu telefonicznego od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 (nr tel. 667-969-966).
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4) PROGRAM
Czy chcecie włączyć się w tworzenie programu na Zlocie ZHP 2018 w Gdańsku poprzez
promowanie swego środowiska?






Jeśli Wasza drużyna, zastęp, szczep lub hufiec chce włączyć się w tworzenie Programu
Wieczornego lub we współtworzenie Dnia Regionów czekamy na propozycje do dnia
15 marca 2018 r.
Program wieczorny – stoiska jak na jarmarku, oferujące dobrą zabawę z edukacją
(pionierka, surviwal, majsterka, wynalazki itp.).
Dzień Regionów – stoiska oferujące dobrą zabawę z edukacją reklamujące nasz region,
nasze miasta, kulturę regionów ich zasoby, Wasze hufce, itp.
Propozycje przesyłacie mailowo kamiennagora@zhp.pl lub zgłaszajcie telefonicznie
694 211 166 – Zastępczyni Komendanta ds. Programowych hm. Agnieszka CzajkowskaWróbel.

5) ZADANIE DLA REPREZENTACJI HUFCÓW W RAMACH GNIAZDA DOLNOŚLĄSKIEGO ZHP
Każda reprezentacja hufca (bez względu na to czy jedzie w składzie jednego patrolu/zastępu,
czy całej 40 osobowej drużyny zlotowej) ma za zadanie:
1. Zdobyć 2 flagi swojego miasta – jedną na maszt drugą na bramę Gniazda Dolnośląskiego.
2. Wykonać herb swojego miasta na drewnie o wymiarach 60x80 cm, malowany farbami
akrylowymi i zabezpieczony lakierem zewnętrznym bezbarwnym – na bramę Gniazda
Dolnośląskiego.
3. W ramach drużyny zlotowej postawić na środku podobozu maszt wysokości 3 m,
na którym zawisną flagi/chorągwie Waszych środowisk. Nie grodźcie swoich podobozów,
stawiajcie jedynie symboliczną, lekką i znamienną dla środowiska bramę, a raczej wejście
do Waszego podobozu – „łuk triumfalny”.
6) CHORĄGWIANA WYPRAWKA UCZESTNIKÓW
Jak już wcześniej informowaliśmy, członkowie Gniazda Dolnośląskiego, niezależnie od
wyprawki ogólnozlotowej, otrzymają koszulkę Gniazda, znaczek i inne gadżety, w tym
otrzymane od partnerów i sponsorów. Chcemy, aby w wyprawce znalazło się coś, co będzie
zarówno pamiątką jak i przydatnym, funkcjonalnym gadżetem. Obecni na spotkaniu
integracyjno-organizacyjnym patrolowi proponowali między innymi kubki termiczne, kubki
na wodę z filtrem. Może są jeszcze inne propozycje. Czekamy na nie do końca marca 2018 r.
Ślijcie je do Zastępczyni Komendanta ds. Organizacyjnych – hm. Julianny Zapart –
julianna.zapart@zhp.net.pl.
7) WYPRAWKA DRUŻYNY ZLOTOWEJ
Drużyna zlotowa w ramach wyprawki otrzyma:
 zadaszenie chroniące typu gwiazda ,
 zadaszenie express,
 wózek,
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komplet stołów składanych i ławek (tzw. komplety ogrodowe),
2 taborety jednopalnikowe + butle gazowe,
zbiorniki na wodę pitną,
komplet garnków i przyborów kuchennych niezbędnych do przygotowania posiłków
zgodnie z jadłospisem,
 sprzęt gaśniczy.
Cała wyprawka, z wyjątkiem gaśnic, będzie własnością drużyny zlotowej. Jeśli drużyna nie
będzie złożona z patroli jednego hufca, wówczas podział wyprawki pozostawiamy do
dogadania w drużynie. Jako Komenda Gniazda nie będziemy w to ingerować.





8) UKŁAD DRUŻYN NA ZLOCIE
Każda drużyna zlotowa otrzyma do zagospodarowania działkę (unit) o wymiarach ok. 25x16
m. Na niej ma stworzyć swój obóz. W gestii drużynowych jest właściwe rozmieszczenie
uczestników w namiotach, według ogólnych zasad obowiązujących w czasie HAL. Dlatego
należy dokładnie przeanalizować ilość potrzebnych namiotów itp.
9) ZGŁOSZENIE FORMY WYPOCZYNKU
Zgłoszenie Gniazda, jako formy wypoczynku leży po stronie Komendy Gniazda. W niedługim
czasie przekażemy patrolowym karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku”. Będą to karty
zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie
wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.2016.452 z dnia 2016.04.05). Do kart będą dołączone
wkładki opracowane przez organizatorów Zlotu, które mają być gotowe do 30 kwietnia br.

KOMENDANTÓW WSZYSTKICH DOLNOŚLĄSKICH HUFCÓW
bardzo prosimy o następujące informacje i ewentualną pomoc w następujących dziedzinach:
1. Napiszcie, jakie są szczególne dla Waszego regionu miejsca, elementy kultury, historia,
osiągnięcia Waszych drużyn, hufców, itp. Może macie prezentacje multimedialne
na temat Waszych hufców? Chętnie z nich skorzystamy.
2. Czy macie możliwość pożyczenia nam do celów programowych na Zlocie, jednolitych
białych namiotów komercyjnych typu „stołówka” w dowolnych rozmiarach?
3. Czy posiadacie ściankę wspinaczkową, lub informację, czy jest ktoś, kto może nam takowej
użyczyć na Zlot?
4. Czy ktoś z Waszych wędrowników, instruktorów chciałby pojechać z nami na Zlot,
by tworzyć program naszego Gniazda?
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5. Czy jesteście w posiadaniu dwóch płaskich telewizorów, których możecie nam użyczyć
w celu projekcji filmów i prezentacji multimedialnych w namiocie Chorągwianym na
Zlocie?
6. Czy w Waszych gminach możemy starać się o przekazanie nam w celach promocji
regionów:
 czystej niemalowanej (ale wypalanej) porcelany lub ceramiki,
 miedzianego drutu i arkuszy miedzianych,
 szklanych kubeczków z uchem,
 lnianych toreb bez nadruków,
 wełny w kłębkach,
 bombek niemalowanych?
7. Potrzebujemy też resztek papieru (skrawków, ścinków) w każdej ilości 

Czuwaj!
Komenda Gniazda Dolnośląskiego

