#2 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
(ZLOT GDAŃSK 2018)

Gniazdo Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
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Druhny i Druhowie!
Przesyłam kolejne informacje dotyczące udziału Reprezentacji Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
w Zlocie Gdańsk 2018.
1) TERMIN ZLOTU
6-16 sierpnia 2018 r. (poniedziałek-czwartek)
2) REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
Rejestracja uczestników zlotu (całymi drużynami!) odbywa się od 6 sierpnia od godz. 00:01 na
Amber Expo

. Istnieje możliwość pozostawienia autokaru na czas zlotu w miejscu P-SE (Stadion

Energa) – taka potrzeba musi być zgłoszona do 15 marca 2018). Jeśli kierowca ma być zakwaterowany
na terenie Zlotu ponosi odpłatność jak każdy uczestnik.

Z Dworca Głównego kursuje bezpłatna kolej wahadłowa na Amber Expo (miejsce rejestracji) oraz
z Amber Expo wahadłowe autobusy na miejsce zlotu.
3) PŁATNOŚCI
•

II rata – do 15 marca, kwota 300 zł,

•

III rata – do 25 maja1, kwota 300 zł (pierwotna kwota III raty 390 zł została pomniejszona
o koszt transportu 90 zł).

1

hufce, które złożyły wnioski o dofinansowanie – termin uzgadniany indywidualnie
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4) MIEJSCE ZLOTU
Zlot odbędzie się w Gdańsku, na Wyspie Sobieszewskiej. Miasteczko zlotowe zorganizowane
zostanie na powierzchni ok. 65 ha na łąkach pomiędzy ulicami Turystyczną i Przegalińską, na tzw.
Pastwie Sobieszewskiej. Do terenu zlotu przylega las, a tuż za nim znajduje się plaża Zatoki
Gdańskiej. Odległość do śródmieścia Gdańska to 20 minut jazdy autokarem.
5) KOMENDA GNIAZDA CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ
•

phm. Marcelina Czekurłan – komendantka

•

hm. Katarzyna Kawka – członek komendy

•

phm. Michał Gławdel – członek komendy ds. programu

•

pwd. Michał Choiński – członek komendy ds. organizacyjnych

•

phm. Adam Żygadło – członek komendy

6) UCZESTNICY
Zlot jest wydarzeniem wychowawczym adresowanym do członków Związku Harcerstwa Polskiego.
Program Zlotu przygotowany jest dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników. Gniazdo
Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP liczyć będzie 430 uczestników oraz 10 osób kadry – Komendy
Gniazda i tzw. „kwaterki”.
7) TRANSPORT
Transport uczestników oraz sprzętu jest po stronie drużyn zlotowych.
8) ZAKWATEROWANIE
Każda drużyna zlotowa (40 osób) otrzyma do zagospodarowania działkę (unit) o wymiarach ok.
25x16 m. Na potrzeby rysunków założono, że zadaszenie stołówkowe dostarczone w wyprawce
drużyny będzie miało 36 m2.

9) SKŁADKA ZADANIOWA
•

Infrastruktura

•

Wyprawka drużyny

•

Wyprawka uczestnika

•

Ubezpieczenie

•

Wyżywienie

•

Program

•

Organizacja

•

Przygotowanie chorągwianego gniazda
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10)
•

WYPRAWKA UCZESTNIKA ZLOTU
Identyfikator uczestnika na smyczy (darmowa komunikacja miejska, darmowe instytucje kultury
w ramach programu modułowego)

•

Chusta zlotowa

•

Koszulka

•

Plakietka

•

Informator (handbook)

11)

WYPRAWKA DRUŻYNY ZLOTOWEJ

•

Zadaszenie: gwiazda, express (patrz zdjęcie)

•

4 stoły + ławki (tzw. komplety ogrodowe)

•

Wózek (patrz zdjęcie)

•

2 taborety gazowe jednopalnikowe

•

Butle z gazem (wypożyczone, do zwrotu)

•

Zestaw garnków i przyborów kuchennych

•

Zbiorniki na pitną wodę

•

Gaśnice (wypożyczone, do zwrotu)

12)

WYŻYWIENIE

Zewnętrzny partner będzie odpowiedzialny za organizację dostaw produktów do marketów, w taki
sposób, by odpowiadały one wysokim wymaganiom jakościowym. Drużynowy będzie posiadał
kartę (z punktami), za pomocą której będzie robił zakupy dla drużyny (zgodnie z przepisami).
Uczestnicy przygotowują śniadanie oraz lunch, który zabierają ze sobą na program modułowy. Po
powrocie przygotowują ciepły posiłek (jednodaniowy). Uczestnicy zabierają ze sobą menażki!
Prócz marketów „na karty”, w części bulwarowej znajdować się będą markety Biedronka oraz
foodtrack.

13)

PROGRAM
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14)

KADRA
Wszyscy pełnoletni uczestnicy Zlotu zobowiązani są przystąpić do kursu e-learningowego
(informacje przekażemy w kwietniu).
Wychowawcy (patrolowi) muszą posiadać uprawnienia wychowawcy kolonijnego oraz
książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych.

15)

ODWIEDZAJĄCY I GOŚCIE SPECJALNI
Istnieje możliwość zaproszenia gości specjalnych – symboliczny koszt 10 zł. Chęć zaproszenia gości
specjalnych należy zgłosić na specjalnych formularzach do komendy gniazda do 15 marca 2018.

16)

SPOTKANIE PATROLOWYCH I KOMENDANTÓW HUFCÓW
Dnia 10 marca 2018 r. (sobota) w godz. 10:00 – 13:00 w Gorzowie Wlkp. (II LO, ul. Przemysłowa 22)
odbędzie się spotkanie patrolowych patroli Zlotowych oraz komendantów hufców.

Czuwaj!
Komendantka Gniazda
Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
phm. Marcelina Czekurłan
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