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I. O ZLOCIE 

1. Zlot Chorągwi Dolnośląskiej ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego to impreza organizowana co dwa lata dla 

zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, harcerzy nieprzetartego szlaku i instruktorów 

chorągwi.  

II. CELE ZLOTU 

1. Stworzenie warunków do realizacji propozycji programowej Odkrywcy Dolnego Śląska. 

2. Stworzenie warunków do realizacji Misji ZHP, w oparciu o Harcerski System Wychowawczy. 

3. Stworzenie warunków do uczenia w działaniu, poprzez udział w innowacyjnych, atrakcyjnych  
i przeżyciowych formach. 

4. Stworzenie warunków do rozwoju uczestników – jako obywateli wspólnot lokalnych  
i regionalnych. 

5. Stworzenie płaszczyzny do nawiązywania przyjaźni i budowaniu relacji między zastępami, gromadami i 

drużynami oraz hufcami. 

6. Stworzenie możliwości przybliżenia uczestnikom historii oraz dziedzictwa kulturowego Wrocławia oraz 

Dolnego Śląska. 

III. ORGANIZATORZY 

• Chorągiew Dolnośląska ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego, 

• Hufiec ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej, 

• Hufiec ZHP Wrocław Południe, 

• Hufiec ZHP Wrocław Północ, 

• Hufiec ZHP Wrocław Wschód, 

IV. TERMIN I MIEJSCE 

1. Zlot odbędzie się we Wrocławiu w dwóch opcjach terminowych:   

a) opcja I – 3 dniowa: 3-5 czerwca 2022 r.  

b) opcja II – 1 dniowa: 4 czerwca 2022 r.  

2. Trasy zlotowe będą zorganizowane w granicach miasta Wrocław. 

3. Miasteczko inspiracji zorganizowane będzie przy Centrum Historii Zajezdnia, w którym w dniu 04.06.2022 

r. zorganizowana będzie również Konferencja instruktorska.  

4. Regaty o Błękitną Wstęgę Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP rozegrane zostaną na Odrze przy 

Harcerskim Ośrodku Wodnym Rancho (ul. Na Grobli 49). 

VI. KOMENDA ZLOTU 

• hm. Krzysztof STACHÓW (Hufiec ZHP Głogów) – Komendant Zlotu, 

• hm. Kamil DOMAŃSKI (Hufiec ZHP Wrocław) – Z-ca komendanta ds. organizacyjnych, 

• hm. Arkadiusz RUDOLF (Karkonoski Hufiec ZHP w Jeleniej Górze) – Z-ca komendanta  
ds. kontaktów zewnętrznych, 

• phm. Joanna ŻUROWSKA (Hufiec ZHP Wrocław Południe) – Z-czyni komendanta  
ds. programowych, 

• pwd. Julia JELEŃ-KRYJOM (Hufiec ZHP Wrocław Północ) – Członkini komendy  
ds. finansowych, 

• phm. Wojciech POSPOLITA (Hufiec ZHP Wrocław Wschód) – Członek komendy ds. specjalności. 
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VII. GŁÓWNY SZTAB PROGRAMOWY 

• hm. Monika OLSZEWSKA (Hufiec ZHP Świdnica) – Komendantka TRASY I ZUCHOWEJ 

• phm. Natalia SZYRY (Hufiec ZHP Wrocław Wschód) – Komendantka TRASY II HARCERSKIEJ 

• pwd. Julia JELEŃ-KRYJOM (Hufiec ZHP Wrocław Północ) – Komendantka TRASY III STARSZOHARCERSKIEJ 

• phm. Wojciech POSPOLITA (Hufiec Wrocław Wschód) – Komendant TRASY IV WĘDROWNICZEJ, 

• phm. Krzysztof KLIMASZEWSKI (Hufiec ZHP Lubin) – Komendant TRASY V NIEPRZETARTEGO SZLAKU 

• hm. Teresa MAZIARZ-MACHAY (Hufiec ZHP Wrocław Południe) – Komendantka TRASY VI STARSZYZNY I 

SENIORÓW 

• phm. Michał MITKOWSKI (Hufiec ZHP Wrocław Południe) – Komendant TRASY VIII REGAT 

• hm. Andrea KOWERKO (Hufiec ZHP Łagiewniki) – Komendantka Konferencji Instruktorskiej. 

VIII. GŁÓWNY SZTAB ORGANIZACYJNY 

• phm. Magdalena ZAŁOGA (Karkonoski Hufiec ZHP w Jeleniej Górze) – Szefowa sztabu promocyjnego. 

• phm. Borys BARTCZAK (Hufiec ZHP Kędzierzyn Koźle) – Szef sztabu medycznego. 

• phm. Jakub WOJNA (Hufiec ZHP Wrocław Południe) – Szef sztabu kwatermistrzowskiego. 

• Dh. Anna STĘPNIEWSKA (Hufiec ZHP Wrocław Południe) – Szefowa biura zlotu. 

IX. UCZESTNICY ZLOTU 

Uczestnikami zlotu mogą być zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy. Starszyzna, seniorzy oraz instruktorzy 

mogą wziąć udział w Zlocie pełniąc funkcję drużynowych, członków sztabów tras zlotowych, mogą również 

uczestniczyć w trasach dla starszyzny i seniorów oraz wziąć udział  

w konferencji instruktorskiej. 

X. ZAKWATEROWANIE NA ZLOCIE 

Uczestnicy, którzy chcą uczestniczyć w 3 dniach zlotu, będą zakwaterowani w budynkach Szkoły Podstawowej nr 

15 we Wrocławiu w warunkach polowych.  

Trasa Wędrownicza: Harcerski Ośrodek Wodny STANICA ul. Kożuchowska 13 

Trasa Regat: Harcerski Ośrodek Wodny RANCHO ul. Na Grobli 49 

XI. WYŻYWIENIE NA ZLOCIE 

Uczestnicy, w ramach wpisowego, będą mieć zagwarantowane wyżywienie, przekazywane na trasach, dostęp do 

wrzątku (nie dotyczy TRASY VI SENIORÓW). 

XII. WPISOWE 

1. Warunkiem uczestnictwa w zlocie jest opłacenie przez uczestnika zlotu wpisowego  

w następującej wysokości:  

• opcja I: 3-5 czerwca 2022 – 150 zł (3 dni), 

• opcja II: 4 czerwca 2022 – 75 zł (1 dzień) 

2. Wpisowe pokrywać będzie koszty związane z organizacją zlotu i bilety wstępu.  

3. W ramach wpisowego gwarantujemy: 

• atrakcyjny program harcerski, kulturalny,  

• pamiątkowy znaczek, dyplom uczestnictwa,  

• nagrody we współzawodnictwie (najlepszych na trasach), 

• wyżywienie opcja I: kolacja w piątek i sobotę, śniadanie w sobotę i niedzielę, obiad w sobotę, wrzątek do 

śniadań i kolacji,  
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• opcja II: wyżywienie: obiad w sobotę,  

4. Wpisowe należy wpłacić do dnia 13 maja 2022 r. na konto chorągwi: 16 1750 0012 0000 0000 4097 7465 
z dopiskiem: DSCZ Zlot + hufiec + numer i nazwa gromady/drużyny. 

XIII. WYPOSAŻENIE 

1. Każdy patrol musi posiadać obowiązkowo:  

a) wypełnioną i podpisaną przez właściwe osoby deklarację, 

b) własną apteczkę. 

2. Każdy uczestnik Zlotu jest zobowiązany do posiadania przy sobie podczas Zlotu: 
a) regulaminowego umundurowania, 

b) ubioru turystycznego – w tym kurtkę przeciwdeszczową, 

c) odpowiedniego obuwia turystycznego, 

d) legitymacji szkolnej/studenckiej. 

XIV. UBEZPIECZENIE 

1. Gromady i drużyny oraz instruktorzy objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.  

XV. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 

1. Punkt pierwszej pomocy w wyznaczonym miejscu w Centrum Historii Zajezdnia 4 czerwca od godz. 14:00, 
2. Ciepły posiłek – dostarczony na trasę w sobotę 4 czerwca, 
3. Produkty spożywcze do przygotowania posiłków na trasach na przed i po noclegu, 
4. Możliwość uczestnictwa w trasach wg metodyk,  
5. Pamiątkowy znaczek zlotu, 
6. Prowiant na sobotnią trasę: bułka+ butelka wody dla każdego uczestnika, 
7. Pakiet startowy dla każdego uczestnika. 

XVI. PROGRAM 

Główny motyw programu Zlotu jest integralną częścią realizowanej od września 2021 r. Dolnośląskiej Propozycji 

Programowej Odkrywcy Dolnego Śląska. Zlot realizuje 3 moduł tej propozycji. Nawiązuje do kultury i rozwoju 

Wrocławia – stolicy regionu. Przez realizację programu chcemy kontynuować wielopłaszczyznowe poznawanie 

Dolnego Śląska, utrwalanie wiedzy o naszym dziedzictwie, historii  

i tożsamości regionalnej właśnie we Wrocławiu, stolicy regionu, w mieście spotkań i kultury.   

VI. PROPOZYCJA PROGRAMOWA – ODKRYWCY DOLNEGO ŚLĄSKA 

Żeby móc otrzymać podczas zlotu odznakę Odkrywcy Dolnego Śląska – związaną z realizacją dolnośląskiej propozycji 

programowej należy najpóźniej do 20.05.2022 r., wysłać e-mail na adres odkrywcy@dolnoslaska.zhp.pl, podając: 

nazwę hufca, nazwę jednostki, imię i nazwisko drużynowego, numer telefonu, stan liczebny drużyny. Przed wysłaniem 

zgłoszenia należy o tym poinformować właściwą Komendę Hufca. Drużynowy powinien sporządzić listę uczestników 

biorących udział  

w realizacji zadań i załączyć ją do końcowego sprawdzania. Na podstawie listy przyznane będą odznaki.  

Reszta dostępna na stronie: http://dolnoslaska.zhp.pl/odkrywcy-dolnego-slaska 

  

http://dolnoslaska.zhp.pl/odkrywcy-dolnego-slaska
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VII. PLANOWANY HARMONOGRAM ZLOT 

  Piątek 3 czerwca  Sobota 4 czerwca  Niedziela 5 czerwca 
       

8:00  

KWATERKA 

 

ŚNIADANIE  ŚNIADANIE 
      

9:00  
 

PRZYJAZD/  
 

START TRAS, REGAT,  
KONFERENCJI 

 

ODKRYWANIE 
WROCŁAWIA 

  
 

 

10:00  
 

 
  

 
 

11:00  
 

 
    

12:00  
 

 
    

13:00  
 

 
      

14:00  
 

OBIAD NA TRASIE  WYJAZD  
      

15:00  
 

MIASTECZKO 
INSPIRACJI 

 

KWATERKA 

    

16:00  
 

 
    

17:00  
 

 
      

18:00  

PRZYJAZD, 
ZAKWATEROWANIE 

 APEL CHORĄGWI 
(wyniki współzawodnictwa) 

 
     

19:00  

 KONCERT: 
MICHAŁ ZIELEŃ/ 

 
TEATR AVATAR  

 

      

20:00  KOLACJA 
 

KOLACJA  
      

21:00  
PROGRAM WIECZORNY 

 

PROGRAM WIECZORNY 
 

    

22:00  
 

 

 

VIII. REKRUTACJA 

1. Zgłoszenia na Zlot przyjmowane będą poprzez formularz FORMS dostępny w zakładce każdej  

z tras. 

2. W innej postaci zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

3. W razie problemów ze zgłoszeniem prosimy kontaktować się przez maila biura zlotu: 

zlot@dolnoslaska.zhp.pl 

4. Zgłoszenia otwarte będą do dnia 13 maja 2022 r. 

5. Wszystkie zgłoszone jednostki są zobowiązane mieć uregulowane składki członkowskie ZHP oraz posiadać 

zgodę właściwego komendanta hufca (wgrać plik w formularzu zlotu w formie skanu). 

6. Drużynowy/opiekun jest zobowiązany do dostarczenia deklaracji “w sprawie bezpieczeństwa, życia i zdrowia 

podopiecznych na zlocie” wraz z listą uczestników patrolu do biura zlotu podczas rejestracji. 

7. Zgłoszenia należy dokonywać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego pod linkiem:  

• Link do formularza zgłoszeń TRASA I ZUCHOWA, 

• Link do formularza zgłoszeń TRASA II HARCERSKA, 

• Link do formularza zgłoszeń TRASA III STARSZOHARCERSKA, 

• Link do formularza zgłoszeń TRASA IV WĘDROWNICZA, 

https://forms.office.com/r/nWLkLQQ0wy
https://forms.office.com/r/i4KwGwrxKh
https://forms.office.com/r/gtVGXbjuwa
https://forms.office.com/r/G35pBaNETj
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• Link do formularza zgłoszeń TRASA V NIEPRZETARTEGO SZLAKU, 

• Link do formularza zgłoszeń TRASA VIII REGATY, 

• Link do formularza zgłoszeń KONFERENCJA. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Wszyscy uczestnicy zlotu mają obowiązek przestrzegania zasad wynikających ze Statutu ZHP oraz 

powszechnych norm prawnych, w szczególności: przepisów bezpieczeństwa pożarowego, przepisów o ruchu 

drogowym, przepisów o ochronie przyrody, a także niniejszego regulaminu.  

3. Każda gromada/drużyna/uczestnicy mogą zostać zdyskwalifikowani z uczestnictwa w imprezie,  
w razie postępowania niezgodnego z powyższym regulaminem. 

4. Dyskwalifikacja gromady/drużyny/uczestnika (np. w przypadku niewłaściwej postawy) powoduje utratę 

wpisowego. 

5. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie zlotu ponoszą gromady/drużyny/uczestnicy 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. 

10. Informacje o zlocie: www.dolnoslaska.zhp/zlot  

X. DOFINANSOWANIE: 

 

https://forms.office.com/r/CxSbvyYnQP
https://forms.office.com/r/Gbc0vtb4Qy
https://forms.office.com/r/PQj51A6euk
http://www.dolnoslaska.zhp/zlot
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