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Ważne informacje dotyczące 

ZLOTU ZHP GDAŃSK 2018 

 

Szczegółowy harmonogram przygotowań do zlotu: (nadmieniam,  

że w późniejszym terminie mogą pojawić się inne ważne daty). 

Data 

graniczna dla 

drużyny 

zlotowej 

 

Data graniczna 

dla hufca 

 

Zadanie do wykonania 

 

30.10.2017 

 Zgłoszenia do Komendy Hufca (odp.  

hm A. Kruś) zawierające dane: drużyny/ 

gromady, ilość uczestników z podziałem na 

grupy metodyczne, spis imienny kadry. 

 

10.11.2017 

 

Wyłonienie drużynowych drużyn zlotowych 

(forma wyłonienia do uzgodnienia  

w późniejszym terminie) oraz wstępne 

ustalenie transportu naszych drużyn 

zlotowych oraz sprzętu.  

  

15.11.2017 

Zgłoszenia drużyn zlotowych (ilość 

uczestników, nazwiska kadry)- wysyła 

Hufiec 

 

27.01.2018 

 

Spotkanie drużynowych drużyn zlotowych 

z komendą zlotu (szczegóły w terminie 

późniejszym) 

20.11.2017 30.11.2017 płatność I raty 90 PLN 

20.01.2018 30.01.2018 płatność II raty- 150 PLN 

20.03.2018 30.03.2018 płatność III raty- 250 PLN 

20.04.2018 30.04.2018- imienne zgłoszenia uczestników zlotu: 
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Dane od uczestnika: imię i nazwisko, 

PESEL, adres, metodyka, rozmiar koszulki, 

hufiec 

Dane od zastępowych jw. dodatkowo: 

stopień, adres email, nr telefonu. 

 

Kwiecień/maj 2018 

 

Biwak drużynowych drużyn zlotowych wraz 

z wizytacją terenu zlotu 

20.05.2018 30.05.2018- płatność III raty- 250 PLN 

 

1.06-30.07.2018 

OBOWIĄZKOWE szkolenie e-learningowe 

„Sytuacje intymne i Polityka 

Bezpieczeństwa Dzieci”. 

 

Ważne wpłaty na zlot:  

 drużyna zlotowa (uczestnicy i kadra drużyn zlotowych) dokonują 

wpłat na HUFCOWE KONTA BANKOWE z dopiskiem: składka 

zadaniowa ZLOT 100-lecia jeżeli chcą otrzymać fakturę wtedy 

należy wpłacać jako: odpłatność za zlot 100-lecia. 

 hufce dokonują wpłaty za całą drużynę zlotową (w naszym 

przypadku za 3 drużyny zlotowe jednocześnie) w wyznaczonym 

terminie.  

Wpłata musi być opatrzona dopiskiem „ZLOT 100-lecia …… osób x … 

PLN = ……PLN” 

 

Uczestnicy zlotu: 

Drużyna zlotowa(40 osób z kadrą)- 9 osób z tej samej metodyki + pełnoletni 

zastępowy (kurs wychowawców/ pwd…) 

Uczestnikami mogą być: zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy. W drużynie ma być 

36 uczestników + 4 osoby kadry (3 zastępowych i 1 drużynowy). W uzasadnionych 

przypadkach może być 35 uczestników+ 5 osób kadry ( 4 zastępowych i 1 drużynowy) np.  

w przypadku uczestniczenia zuchów. 
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Niezbędne umiejętności drużyny zlotowej: 

 Rozbić namiot „10”, 

 Ugotować posiłek na kuchence turystycznej, 

 Wykonać podstawową pionierkę obozową (suszarnia, raszka, maszt) 

 Bezpiecznie poruszać się po terenie imprezy masowej 

 

Odpłatność: 

 590 PLN-  składka zadaniowa GK 

 

 150 PLN- składka zadaniowa KCH 

 

 ….. PLN- transport uczestników i sprzętu 

Tu musimy poważnie się zastanowić jak to zrobić, aby było bezpiecznie i w miarę tanio. 

 

Harmonogram zlotu: 

6 sierpnia- Główny dzień przyjazdu uczestników 

7 sierpnia- Ceremonia Otwarcia i program Dnia Otwartego 

8-11 sierpnia- Program Modułowy 

12 sierpnia – Dzień Regionów 

13-14 sierpnia- Program Modułowy 
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15 sierpnia- Program Modułowy, Ceremonia Zamknięcia 

16 sierpnia- Główny dzień wyjazdu uczestników (drużyn zlotowych) 

 

Godzinny zajęć programowych na zlocie: 

8:30 (9:30)- (16.30)17:00- PROGRAM MODUŁOWY 

12:30- 13:30- II śniadanie 

19:30- godzina rozpoczęcia programu wieczornego 

22:30- cisza nocna na zlocie 

 

Wyżywienie: 

Każda drużyna gotuje we własnym zakresie, będzie miała odpowiednie 

wyposażenie (kuchenka, kociołek i itp.) zakupy będą dokonywane  

w marketach na terenie zlotu, płatność kartą pre-paid, którą otrzyma każda 

drużyna z nabitą kwotą do wydania na dany dzień. (śniadanie, II śniadanie  

w czasie zajęć, obiado-kolacja). Drużyna szykuje sobie w czasie śniadania drugie 

śniadanie, które będzie spożywać w przerwie zajęć. Obiado-kolacja będzie 

przygotowywana po zajęciach popołudniowych (17.00-19.00). 

 

Program 

 Program Modułowy (każdy uczestnik w czasie całego zlotu zaliczy wszystkie zajęcia  

w danym module) 
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 Program Wieczorny ( program gniazda, bulwary zlotowe) 
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 Dzień Regionów 
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Wyprawka drużyny zlotowej 

 

 

Wyprawka uczestnika zlotu 

 

 

Życie w gnieździe: 

 W gnieździe nie odbywają się żadne zajęcia, a na jego terenie mogą przebywać 

członkowie reprezentacji gniazda, 

 Sanitariaty będą się znajdować w wyznaczonych miejscach, Toi-toi będą poza 

terenem gniazd (w odległościach zgodnych z przepisami), 

 Komenda gniazda zapewnia punkt medyczny z pielęgniarką oraz ratownikami 

medycznymi, 

 W wyznaczonych miejscach będą zorganizowane punkty poboru energii 

elektrycznej. Nie będzie możliwości podciągnięcia prądu do miejsc noclegowych 

drużyn zlotowych, 

 Miejsce ogniskowe będzie tylko w wyznaczonych strefach, imprezy ogniskowe będą 

się odbywać rotacyjnie, 

 Każda drużyna ma do swojej dyspozycji powierzchnię o wymiarach 16x25m- 400m2, 

jest to miejsce na rozbicie namiotów, przygotowanie miejsca do spożywania 

posiłków, wyznaczenie miejsca na maszt. 


