XXIV Zlot Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto
„Harce dla Niepodległej”
1.Informacje organizacyjne:
1.1. XXIV Zlot Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto odbędzie się w dniach 15-17.06.2018 roku w Harcerskim
Ośrodku Obozowym Pólko koło Koronowa.
1.2.Organizatorem zlotu jest KH ZHP Bydgoszcz-Miasto
Komenda zlotu
Komendant zlotu - pwd. Michał Borkowski
Zastępca komendanta do spraw metodyki zuchowej - phm. Magdalena Kośmider
Zastępca komendanta do spraw metodyki harcerskiej - pwd. Zuzanna Ciesielska
Zastępca komendanta do spraw metodyki starszoharcerskiej - phm. Paweł Kolczyński
Zastępca komendanta do spraw metodyki wędrowniczej - pwd. Maja Rosińska
1.3 Organizatorzy zapewniają:
- całodniowe wyżywienie,
- pamiątkowe plakietki i dyplomy,
- nagrody dla najlepszych,
- zajęcia programowe – realizacja programu związanego z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości,
- dostęp do zaplecza sanitarnego.
2. Uczestnictwo, zgłoszenia, opłaty, zakwaterowanie.
2.1. W zlocie uczestniczą patrole (gromady, drużyny, zastępy, reprezentacje szczepów), z pełnoletnim
opiekunem.
2.2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 czerwca 2018 roku. Zgłoszenia po tym terminie nie gwarantują
wszystkich świadczeń (plakietki) i będą skutkowały pozbawieniem zniżek za opłaty za udział.
Zgłoszenia proszę przesyłać za pomocą ankiety:
htps://forms.ofce.com/Pages/ResponsePage.aspx?a
id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzarJBksga45LngboPPuPBJ9UNjdXTzVaVzBLSE1FNDZFOEwzUklOMVFDUi4u
2.3. Dodatkowa składka członkowska zadaniowa związana z udziałem zlocie wynosi 50 zł/os.
ZNIŻKI:
- opłacone składki członkowskie do KH za I i II kw 2018 roku – 1 zł
- własny sprzęt biwakowy - 10 zł
Wędrownicy wiek powyżej 16 lat: zgłoszenie się na zlot jako członek drużyny sztabowej to zniżka 50%!
Drużyna sztabowa wykonuje zadania zlecone przez komendę zlotu, a wolnych chwilach uczestniczy w
zajęciach. Do zadań drużyny sztabowej będzie należało m.in. wsparcie programu (obstawienie
nieobsadzonych zajęć i punktów), wykonywanie zadań porządkowych i organizacyjnych (sprzątanie,
porządkowanie, prace magazynowe, zmywanie).
Odpłatność opiekuna patrolu:
- jeżeli patrol liczy 10 osób i więcej – opiekun jest zwolniony z opłacenia składki zadaniowej,
- zgodnie z Systemem Ewaluacyjno-Motywacyjnym hufca, instruktor, który przygotował w ciągu roku
imprezę dla innych środowisk, może być zwolniony ze składki za jedną z hufcowych imprez – może być to
zlot.

Składkę należy:
- wpłacić na numer rachunku bankowego 62 2490 0005 0000 4600 4842 2680
Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufec Bydgoszcz-Miasto, 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 56
tytułem: składka zadaniowa zlot
- lub osobiście w KH.
2.4. Przesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą
na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb związanych z realizacją zlotu hufca. Opiekun
obowiązany jest przywieźć na zlot odpowiednie zgody wg treści wskazanej w ankiecie zgłoszeniowej za
wszystkich uczestników, będących pod jego opieką.
2.5. Uczestnik zgłaszając się na zlot wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku
uwidocznionego w flmach i na fotografach z tego zlotu.
2.6. Uczestnicy zakwaterowani będą w namiotach swoich lub udostępnionych przez ośrodek.
2.7. Dla zuchów przewidziano nocleg w domkach (50 miejsc noclegowych) - decyduje
kolejność zgłoszeń i terminowe opłacenie składki zadaniowej.
2.8 Zadania przedzlotowe dla metodyk pojawią się do 27 maja na FB wydarzenia.
3. Ramowy program.
Piątek 15 czerwca:
do godz. 18:30 - przyjazd i zakwaterowanie
do 19:30 - kolacja
20:00 - ognisko inauguracyjne
22:00 - toaleta wieczorna
23:30 - cisza nocna
Sobota 16 czerwca:
8:00 - pobudka i toaleta poranna
do godz. 9:00 - śniadanie
9:00 – 12.00 zajęcia programowe w metodykach
12:00 – 13.00 APEL
13.00 – 14.00 – obiad
14.00 – 18.00 – zajęcia w metodykach i spotkanie Instruktorskie.
18:00- 19:00 - kolacja
19.00 - 20.00 – Msza Święta
20:00 - 22:00 - ognisko
23:30 - cisza nocna
Niedziela 17 czerwca:
8:00 - pobudka i toaleta poranna
do godz. 9:00 - śniadanie
9:00 - 11:00 - zajęcia programowe w metodykach
11:00 - 11:30 – APEL
do godz.13:00 - wyjazd z bazy.
Czuwaj!
Do zobaczenia na zlocie!

