Regulamin 34. Zlotu „Dla Niepodległej - wyjdź w świat”
Hufca ZHP Sokołów Podlaski im. Janusza Korczaka
28.- 30.09.2018 r.
I. CELE ZLOTU:
 Inauguracja nowego roku harcerskiego 2018/2019
 Uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100.
Rocznicy powstania Związku Harcerstwa Polskiego
 Realizacja Programu Wychowawczego Hufca „Śladami Niepodległości”
 Integracja z innymi środowiskami, poznanie innych jednostek hufca.
 Propagowanie służby bliźnim.
II. TERMIN I MIEJSCE ZLOTU:
28.09-30.09.2018 r.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim
ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA I TERMINY ZGŁOSZEŃ:
 W zlocie uczestniczą reprezentacje wszystkich jednostek Hufca ZHP
Sokołów Podlaski.
Każda drużyna posiada pełnoletniego opiekuna (opiekun nie płaci
wpisowego).
 Wpisowe w wysokości:
*30 zł od uczestnika do dnia 18.09. (wtorek-spotkanie Kadry Hufca) !
*35 zł od uczestnika do dnia 25.09. (wtorek) !
*40 zł od uczestnika do dnia 28.09. (piątek) !
należy wpłacić w gotówce do Sokołowskiego Domu Harcerza
 Każdy z uczestników musi wybrać 1 warsztat preferowany, w którym
będzie uczestniczyć podczas piątkowych zajęć oraz 1 warsztat rezerwowy,
na wypadek braku miejsc na warsztat preferowany. Liczba miejsc na dane
warsztaty jest ograniczona i zależna indywidualnie od każdego warsztatu.
Zapisy na warsztaty będą się odbywać elektronicznie
W razie pytań - kontakt z dh. Marcinem Cichowskim tel. 784 887 457
UWAGA! Wiedza z warsztatów może przydać się na grze terenowej.
 Każdy opiekun wybiera 2 odpowiedzialne osoby ze swojej drużyny, które
będą punktowymi na grze sobotniej.
Odprawa punktowych odbędzie się na zlocie w piątek ok. godziny 21.00

 W punktacji zlotowej będzie uwzględnione:
*wykonanie zadań przedzlotowych:
1) Przyniesienie na zlot co najmniej 5kg karmy dla psów-im więcej-tym
lepiej.
2) Do wyboru:
-konkurs plastyczny: „Najpiękniejszy Orzeł-Godło Polski”
-wywiad z uczestnikiem walk o niepodległość
-plakat „100 lat niepodległości”
-stworzenie filmu, sztuki teatralnej poświęconej bohaterowi walk o
niepodległość
*regulaminowe umundurowanie drużyny
*zaangażowanie w piątkowe warsztaty
*wykonanie zadań podczas sobotniej gry terenowej
*zachowanie patrolu podczas zlotu
 Uczestnicy zlotu zobowiązani są do przybycia na miejsce zakwaterowania
na określoną
w programie godzinę.
ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
 Ubezpieczenie uczestników i kadry.
 Zakwaterowanie zuchów, harcerzy i harcerzy starszych w klasach oraz
wędrowników na sali gimnastycznej (każdy otrzyma do dyspozycji
materac).
 Całodzienne wyżywienie w sobotę oraz śniadanie w niedzielę, herbatę do
kolacji w piątek (kanapki we własnym zakresie).
 Dyplomy i nagrody dla zwycięzców Harcerskiej Gry Terenowej.
 Znaczek okolicznościowy.
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EKWIPUNEK UCZESTNIKA:
Umundurowanie harcerskie oraz koszulka hufcowa z logo 100- lecia
Niepodległości.
Ubranie odpowiednie do wędrówek i rekreacji (kurtka z kapturem, nakrycie
głowy, nieprzemakalne obuwie.
Obuwie na zmianę (nierysujące podłóg).
Śpiwór lub koc, ewentualnie „jasiek”.
Przybory toaletowe.
Menażka, niezbędnik, kubek
Kanapki na piątkową kolację.
Mały plecak na wędrówkę sobotnią
KOSZULKA LUB INNY KAWAŁEK MATERIAŁU, KTÓRY BĘDZIE
MOŻNA POCIĄĆ

PROGRAM 34. Zlotu
„Dla Niepodległej - wyjdź w świat”
Piątek 28.09.2018
*17.00-18.00 - przyjazd i zakwaterowanie w szkole
*18.00-18.30- apel inauguracyjny
*18.30-20.30- warsztaty (wybrane podczas zgłoszeń)
*20.30-21.30- kolacja
*21.30-22.30- gry i zabawy integracyjne/ STREFA OFFLINE
*22.30-23.00-toaleta wieczorna
*23.00-cisza nocna

Sobota 29.09.2018
*7.30- pobudka
*7.30-8.00 –zaprawa i toaleta poranna
*8.00-9.00- śniadanie
*9.00- 14.00 – gra terenowa cz.1
*14.00-16.00- obiad (w czasie gry) w Restauracji Bulwar (przy basenie)
*14.00-17.00- gra terenowa cz.2 (gra dla zuchów na terenie Sokołowskiego Domu
Harcerza)
*17.00-18.00-tańce integracyjne na terenie Sokołowskiego Domu Harcerza
*18.00-19.00-kolacja/ przebieranie się w mundury
*19.00-20.30-ogniobranie w Sokołowskim Domu Harcerza/ lub kominek
w szkole w zależności od pogody
*20.30-21.30- powrót do szkoły
*21.30-22.30- toaleta wieczorna
*22.30-cisza nocna

Niedziela 30.09.2018
*8.00 - pobudka
*8.00-8.30- zaprawa i toaleta poranna
*8.30-9.30 - śniadanie
*9.30-11.00 - pakowanie i sprzątanie
*11.00-12.00 - Msza Święta
*12,00-12.30 - apel końcowy
*12.30 - zakończenie zlotu
pwd. Natalia Stelęgowska Komendantka Zlotu

KARTA ZGŁOSZENIA
na 34. Zlot „Dla Niepodległej - wyjdź w świat”
1. Drużyna/Gromada:
......................................................................................................
2. Dane opiekuna/drużynowego
......................................................................................................
......................................................................................................
(nazwisko i imię, posiadany stopień instruktorski, adres, tel. kontaktowy)
Zgłaszam do udziału w Zlocie ............... osób.

Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Stopień /Funkcja

Warsztat preferowany

Warsztat rezerwowy

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Osoby na punkty gry sobotniej:
1…………………………………………
2…………………………………………

………………………………….
Podpis drużynowego/opiekuna

