Informacja nr 6
Druhny i Druhowie!
Przesyłamy kolejne informacje dotyczące Zlotu ZHP „Gdańsk 2018”. Są one opracowane na
podstawie Biuletynu Organizacyjnego Nr 5 Komendy Zlotu ZHP „Gdańsk 2018”
z dnia 31.05.2018, a także zawierają najważniejsze ustalenia zbiórki komend gniazd, które
odbyło się 26.05.2018 r. oraz spotkania Komendy Gniazda, które odbyło się 01.06.2018 r.
1) ZWROT KOSZTÓW ZA REZYGNACJĘ Z UDZIAŁU W ZLOCIE
Organizatorzy Zlotu nie przewidują zwrotu kosztów za rezygnację z udziału w Zlocie. Jeśli
ktoś zrezygnuje może otrzymać zwrot zapłaconego wpisowego, jeśli znajdzie się ktoś na
podmianę. Jako Komenda Gniazda informowaliśmy o tym od samego początku rekrutacji.
Informacja taka znalazła się na stronie Chorągwi w zakładce „Zlot ZHP 2018” oraz
w Informatorze nr 3 (również znajduje się na ww. stronie).
2) SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA ZLOT
W związku z rezygnacją pojedynczych osób z udziału w Zlocie, jeśli znacie osoby, które
chciałyby jeszcze pojechać do Gdańska, to prosimy o przekazanie takiej informacji do
Członkini Komendy ds. Rekrutacji – Szefowej Biura – phm. Magdaleny Ucinek –
ucinekmagda@gmail.com.
3) ODWIEDZAJĄCY ZLOT – ODPŁATNOŚĆ
 Goście harcerscy
Są to osoby zgłoszone za pomocą formularza nr 8. Zaproszenia dla tych osób zostały
wręczone podczas zbiórki komendantów hufców w dniu 7 czerwca 2018 r. Jeśli ktoś
nie odebrał, prosimy o kontakt z Biurem Chorągwi. Koszt udziału takiej osoby to 50,00 zł za
dzień i pokrywa ją zapraszający (hufiec). Cena obejmuje wyżywienie w kantynie zlotowej
oraz nocleg w namiotach gościnnych. Nieskorzystanie z wyżywienia i/lub noclegu nie
powoduje zmniejszenia odpłatności. Zbiorczą kwotę za wszystkich zgłoszonych
uczestników należy wpłacić z konta hufca na konto nr 91 1140 1140 0000 5651 0700 1012
z dopiskiem „Zlot 2018 – goście, nazwa hufca” do 15.07.2018 r. Po dokonaniu wpłaty należy
przesłać na adres arkadiusz.rudolf@zhp.net.pl listę osób, za które zapłacono. Nieuiszczenie
wpłaty w nakazanym terminie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Zlocie
w charakterze gościa.
 Goście specjalni
Są to osoby zgłoszone za pomocą formularza nr 7. Goście ci przebywają na terenie Zlotu
bezpłatnie. W przypadku chęci skorzystania z wyżywienia i/lub noclegu należy
skontaktować się bezpośrednio z Biurem Zlotu.
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 Goście indywidualni
Są to odwiedzający jednodniowi (np. rodzice, harcerze z pobliskich obozów itp.). Goście ci
otrzymają wejście na teren Zlotu jedynie do stref wspólnych. Koszt jednodniowej
wejściówki to 10,00 zł za osobę i pokrywa ją odwiedzający w formie przedpłaty
lub w Centrum Rejestracyjnym za pomocą terminala płatniczego. W zamian odwiedzający
otrzyma plakietkę Zlotu.

UWAGA! Dziennie dla odwiedzających udostępnionych będzie 500 miejsc. Rejestracja
rozpocznie się 15 czerwca i będzie przebiegała w trybie kto pierwszy ten lepszy. Szczegóły
zostaną podane po otrzymaniu informacji od organizatorów Zlotu. Zostaną też
zamieszczone na stronie Chorągwi w zakładce „Zlot ZHP 2018”.
 Uczestnicy Ogólnopolskiej Zbiórki NS oraz Ogólnopolskiego Złazu Seniorów
Goście ci przebywają na terenie Zlotu bezpłatnie.

4) MIEJSCA OGNISKOWE
Na Zlocie funkcjonować będą tylko 3 miejsca ogniskowe. Każde Gniazdo będzie miało do
dyspozycji dwa dni. Złożyliśmy już rezerwację. Potwierdzenie otrzymamy w późniejszym
terminie. Praktycznie nie będzie można korzystać z miejsc ogniskowych w innym niż
wyznaczonym czasie.
5) POLITYKA OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI NA ZLOCIE
Od dnia 1 czerwca można zrealizować szkolenie dotyczące "Polityki bezpieczeństwa dzieci
w ZHP" oraz strategii działania kadry w sytuacjach niepożądanych. Jest ono obowiązkowe
dla:
 drużynowych i patrolowych (zastępowych),
 kadry gniazd,
 kadry wspierającej zlotu.
Szkolenie „Safe From Harm – Gdańsk 2018” znajduje się na stronie www.zhp.edu.pl i będzie
aktywne do 31 lipca 2018 r. Szczegóły w załączonym pliku.
6) DOJAZD NA ZLOT
Jak już informowaliśmy wcześniej, Komenda Gniazda nie organizuje transportu uczestników
na Zlot. Jednak tak jak obiecywaliśmy, Komenda Gniazda podjęła działania dotyczące
zabezpieczenia odpowiedniej wielkości składu pociągu, którym będzie podróżować
największa część reprezentacji chorągwianej. Informacja o ustaleniach zostanie przekazana
do patroli niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi z PKP. Sprawą zajmuje się Członek
Komendy ds. Logistycznych – phm. Bartłomiej Lissek – bartlomiejlissek@wp.pl. Jednocześnie
przypominamy, że koszty podróży leżą po stronie hufców.
7) ZGŁOSZENIE FORMY WYPOCZYNKU
Jak już wcześniej informowaliśmy, zgłoszenie Gniazda, jako formy wypoczynku leży
po stronie Komendy Gniazda. Osobą odpowiedzialną za zgłoszenie jest Członkini Komendy
ds. Rekrutacji – Szefowa Biura – phm. Magdalena Ucinek – ucinekmagda@gmail.com. „Karty
kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku”, 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) zostały już przekazane patrolowym (wzór karty dołączamy również do
niniejszego informatora). Do kart należy dołączyć wkładki opracowane przez organizatorów
Zlotu (projekty zostały nam przekazane 31 maja br.). Skany (nie zdjęcia) kart uczestnika
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i wkładek (cały patrol w jednym pliku) należy przesłać w celach kontrolnych na adres
Komendanta Gniazda hm. Jarosława Ziółkowskiego na adres jaroslaw.ziolkowski@zhp.net.pl
najpóźniej do dnia 15 lipca 2018 r., aby był jeszcze czas na dokonanie ewentualnych
uzupełnień. Oryginały patrolowi przekażą do Biura Gniazda w dniu przyjazdu.
UWAGA!
W przypadku niewłaściwie wypełnionej karty lub wkładek, uczestnik nie będzie mógł być
zakwalifikowany na Zlot.
8) WKŁADKI DO KARTY UCZESTNIKA
W załączeniu do niniejszej Informacji przekazujemy Wam opracowany przez organizatorów
Zlotu Regulamin uczestnika Zlotu ZHP ”Gdańsk 2018” z załączonymi niezbędnymi
informacjami i oświadczeniami do podpisania (oddzielny dla uczestników nieletnich
i pełnoletnich). Formularze te będą weryfikowane przez organizatorów Zlotu podczas
rejestracji drużyn na Amber Expo. Ponadto załączamy Warunki uczestnictwa. Pola oznaczone
czerwonym drukiem uzupełniają hufce (data i godzina wyjazdu, data i godzina powrotu,
informacje dotyczące transportu, nr polisy NNW). Żadnych innych informacji nie poprawiamy.
9) CHORĄGWIANA WYPRAWKA UCZESTNIKÓW
Jak już wcześniej informowaliśmy, członkowie Gniazda Dolnośląskiego, niezależnie od
wyprawki ogólnozlotowej, otrzymają wyprawkę Gniazda. Po konsultacjach z patrolowymi
oraz biorąc pod uwagę wygodę i bezpieczeństwo naszych uczestników, ustaliliśmy, że na
wyprawkę składać się będą:
 koszulka Gniazda,
 mały podręczny plecak,
 pudełko na drugie śniadanie,
 opaska odblaskowa,
 brelok-latarka,
 okolicznościowa odznaka pamiątkowa.
10) RAMOWY PLAN STANICY
Gniazdo Dolnośląskie będzie na Zlocie tworzyć Stanicę z Gniazdami: Białostockim,
Warmińsko-Mazurskim i Ziemi Lubuskiej. Ramowy plan dnia dla naszej Stanicy przedstawia
się następująco:
06.30 - 09.30 - pobudka, śniadanie, przygotowanie do zajęć programowych
09.30 - 12.30 - PROGRAM MODUŁOWY
12.30 - 13.30 - II śniadanie
13.30 - 17.30 - PROGRAM MODUŁOWY
17.30 - 19.30 - obiadokolacja
19.30 - 22.30 - PROGRAM WIECZORNY
22.30 - 06.30 - cisza nocna
Ramowy program dla naszego Gniazda:
6 sierpnia - dzień przyjazdu uczestników
7 sierpnia - Program Dnia Otwartego (Gra na 100-lecie) i Ceremonia Otwarcia Zlotu
8 sierpnia - Program Modułowy - SŁUŻBA
9 sierpnia - Program Modułowy - ŹRÓDŁO
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10 sierpnia - Program Modułowy - DZIEDZICTWO
11 sierpnia - DZIEŃ REGIONÓW
12 sierpnia - Program Modułowy - ROZWÓJ
13 sierpnia - Program Modułowy - CYWILIZACJA
14 sierpnia - Program Modułowy - KALEJDOSKOP
15 sierpnia - Program Modułowy – NATURA i Ceremonia Zamknięcia Zlotu
16 sierpnia - dzień wyjazdu uczestników
11) PATROLE ZAGRANICZNE NA ZLOCIE
Organizatorzy Zlotu planują udział patroli zagranicznych na Zlocie. Prawdopodobnie zostaną
nam przydzielone 2 zastępy. Na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze szczegółów. Ale jeśli
któraś z drużyn lub patroli chciałaby się zaopiekować przyjaciółmi z zagranicy, to prosimy
o informację do Członkini Komendy ds. Rekrutacji – Szefowej Biura – phm. Magdaleny
Ucinek – ucinekmagda@gmail.com.

PRZYPOMINAMY
1. 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”.
2. W czasie Dnia Regionów będziemy organizowali stoiska oferujące dobrą zabawę
z edukacją, reklamujące nasz region, nasze miasta, kulturę regionów ich zasoby, Wasze
hufce, itp. Liczymy, że pozyskując gadżety od Waszych lokalnych partnerów wzbogacicie
również stoiska chorągwiane. A może macie jeszcze inne ciekawe propozycje. Zgłaszajcie
je telefonicznie do Zastępczyni Komendanta ds. Programowych hm. Agnieszki
Czajkowskiej-Wróbel (tel. 694 211 166).
3. Każda drużyna zlotowa otrzyma do zagospodarowania działkę (unit) o wymiarach
ok. 25x16 m. Na niej ma stworzyć swój obóz, w tym miejsce do spożywania posiłków.
W gestii drużynowych jest właściwe rozmieszczenie uczestników w namiotach, według
ogólnych zasad obowiązujących w czasie HAL. Dlatego należy dokładnie przeanalizować
ilość potrzebnych namiotów itp.
4. W gnieździe nie odbywają się żadne zajęcia, a na jego terenie mogą przebywać jedynie
członkowie reprezentacji gniazda.
5. Opieka medyczna uczestników będzie zapewniona poprzez:
1) całodobowy dyżur patrolu medycznego na terenie Gniazda;
2) polowe punkty medyczne i trzy karetki pełniące dyżur w miasteczku zlotowym,
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3) wskazany przez Wojewodę Pomorskiego szpital referencyjny na terenie m. Gdańska.
6. W wyznaczonych miejscach będą zorganizowane punkty poboru energii elektrycznej.
Nie będzie możliwości podciągnięcia prądu do miejsc noclegowych drużyn zlotowych.

WAŻNE INFORMACJE DLA PATROLOWYCH
1. Każdy patrolowy musi mieć ukończone 18 lat i posiadać:
 uprawnienia wychowawcy, tj. min. stopień przewodnika lub kończony kurs
wychowawcy wypoczynku,
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji wychowawcy na
obozie,
 Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z potwierdzeniem niekaralności
w Krajowym Rejestrze Karnym.
UWAGA!
Skany uprawnienia wychowawcy i zapytania KRK należy przekazać w formacie PDF (nie
zdjęcia) do Członkini Komendy ds. Rekrutacji – Szefowej Biura – phm. Magdaleny Ucinek
– ucinekmagda@gmail.com do dnia 1 lipca 2018 r.
2. Każdy patrolowy musi odbyć do dnia 31 lipca 2018 r. obowiązkowe szkolenie „Safe From
Harm”.
3. Część zajęć programowych będzie odbywała się w oparciu o aplikacje telefoniczne
i np. kody QR. Dlatego każdy patrolowy musi sobie zapewnić w każdej chwili sprawny
telefon komórkowy (w pełni naładowany). Zaleca się posiadanie power banku.
4. Każdy patrolowy powinien zadbać o zgody od rodziców na podawanie dziecku leków.
Zaleca się, aby do zgody było dołączone zaświadczenie od lekarza o konieczności
przyjmowania przez dziecko danych leków.
WAŻNE!
Osoby nieposiadające uprawnień do sprawowania opieki medycznej, mogą podać dziecku
leki wyłącznie na prośbę i za zgodą rodziców – w innym przypadku osoby nie mają takich
uprawnień.
5. W przypadku, gdy planujecie nocleg dla Waszych patroli w namiotach turystycznych
(na podłodze) proponujemy, aby zamiast karimat zapewnić dmuchane materace. Teren
miasteczka zlotowego jest nierówny, a w deszczowe dni może też mocno nasiąkać wodą.
W takiej sytuacji karimaty mogą być mało komfortowe.

6. Przypominamy o konieczności złożenia do PKP wniosków o przejazdy grupowe
i przekazanie do Członka Komendy ds. Logistycznych – phm. Bartłomieja Lisska –
bartlomiejlissek@wp.pl numerów ww. wniosków (informacja została przekazana mailowo
patrolowym w dniu 6 czerwca 2018 r.). Jeśli jeszcze ktoś tego nie zrobił, powinien to
uczynić jak najszybciej – bez tego nic nie możemy zrobić.
7. W załączeniu przekazujemy Wam poradnik Bezpieczeństwo w ZHP opracowany przez
Zespół ds. bezpieczeństwa w ZHP. Zachęcamy do zapoznania się z nim.
Czuwaj!
Komenda Gniazda Dolnośląskiego

