ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
działający poza granicami Kraju

IX ŚWIATOWY ZLOT
TAMARACOUTA 2017
KANADA
31 marca, 2016r.
KOMUNIKAT #1

IX Światowy Zlot Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju
odbędzie się w 2017r. w Kanadzie.
KIEDY?
Od soboty 29 lipca do soboty 12 sierpnia, 2017 r.
GDZIE?
Tamaracouta Scout Reserve, Mille Isles, Quebec, Canada
(ok. 70 km. na pόłnoc od Montrealu i 150 km na wschόd od Ottawy, nie daleko St. Jerome)
Adres: Camp Tamaracouta, 499 Chemin Tamaracouta, Mille Isles, Quebec J0R 1A0
Camp Tamaracouta, należący do Scouts Canada, jest najstarszym bez przerwydziałającym obozowiskiem skautowym na świecie – od 1911 roku! Obejmuje 1000 akrόw
(ponad 400 hektarόw). Teren jest zalesiony, puszczański a zarazem dobrze zagospodarowany.
Wśrόd drzew są ścieżki, gotowe obozowiska i polany na zajęcia. Na terenie jest jezioro z
kąpieliskiem i portem. Tamaracouta Scout Reserve gościł szereg skautowych jamborees,
największe na 7,000 osόb. http://tamaracouta.com/
Lotniska:

Montreal Pierre Elliott Trudeau Int’l Airport (YUL) – 1 godz; 72 km.
Ottawa Macdonald-Cartier Int’l Airport (YOW) – 2 godz; 170 km.
Toronto Pearson Int’l Airport (YYZ) – 6 godz; 604 km.

KTO?
Zlot Harcerek i Zlot Harcerzy
warunki uczestnictwa:
 aktywnie uczestniczy w drużynie
 urodzony/a najpόźniej w 2005r., a najwcześniej w 2001r.
 po przyrzeczeniu harcerskim
 zaliczył/a przynajmniej jeden obόz pod namiotem (minimum 7 nocy)
 przygotowany/a na warunki puszczańskie; znający/a pionierkę obozową
Zlot Wędrowniczek i Wędrownikόw ( w stylu “złazu” wędrowniczego)
warunki uczestnictwa:
 aktywnie uczestniczy w jednostce harcerskiej
 urodzony/a najpόźniej w 2001 r., a najwcześniej w 1994r.





po przyrzeczeniu harcerskim
pomyślnie odbył/a wędrόwkę/obόz wędrowny (minimum 4 noce i 30 km.)
przygotowany/a do wędrowania (pieszo, rowerami, na wodzie)

Zlot Starszego Harcerstwa
warunki uczestnictwa:
 ukończone minimum 21 lat wieku
 aktywny członek Kręgu Starszego Harcerstwa
 przygotowany/a do życia obozowego (pod namiotem)*
Zlot Przyjaciόł Harcerstwa
warunki uczestnictwa:
 aktywny członek Koła Przyjaciόł Harcerstwa, albo działacz harcerski w O.P.H.
 przygotowany/a do życia obozowego (pod namiotem)*
Instruktorki i Instruktorzy bez przydziału do drużyn zlotowych
 drużyny instruktorskie przy Zlotach Harcerek i Harcerzy
 głόwnie pod namiotami*
Kolonia Zuchowa tylko dla dzieci osόb pełniących funkcje na Zlocie
warunki uczestnictwa:
 w wieku zuchowym
 aktywnie uczestniczy w gromadzie podczas roku
 przygotowany/a do przebywania bez rodzicόw, łącznie z noclegiem
 rodzice pełnią funkcję w komendzie podczas Zlotu.
 gotowy/a zamieszkać w budynku bez łazienki i wody bieżącej
* miejsca w budynkach mieszkalnych są ograniczone, a większość domkόw sypialnych nie ma bieżącej wody.

ORGANIZACJA ZLOTȮW
W Zlocie Harcerek i Zlocie Harcerzy biorą udział drużyny liczące 24 – 32 uczestnikόw, z
komendą w skład ktόrej wchodzi max. 5 osόb, z opiekunem/ką włącznie.
W Zlocie Wędrowniczym biorą udział wędrowniczki i wędrownicy, ktόrzy zostaną
podzieleni na patrole.
WARUNKI GOSPODARCZE
Wyżywienie będzie zamawiane i rozdzielane centralnie. Świeży prowiant (mięsa,
owoce, jarzyny, produkty mleczne) będą dostarczane obozom codziennie. Obozy będą korzystać
z kuchni polowej (dla każdej drużyny, ew. dla dwόch drużyn) zaopatrzonej w palniki i butle
gazowe, oraz inny sprzęt kuchenny.
Pomiędzy obozami i w punktach centralnych postawione będą latryny chemiczne, a w
punktach centralnych, prysznice polowe.
Uczestnicy zlotu wędrowniczego będą gotować w patrolach na indywidualnych
palnikach. Szczegόły odn. sprzętu będą podane w kolejnym komunikacie.

ZLOT WĘDROWNICZEK i WĘDROWNIKȮW
Harcerki wędrowniczki i harcerze wędrownicy wezmą udział w dwόch wędrówkach
podczas Zlotu, każda z nich na okres 4 – 5 dni. Przewidziana jest jedna wędrόwka piesza, i
jedna wędrόwka rowerowa albo wodna (np. spływ kajakami albo canoe). Szczegόły jeszcze w
rozpracowaniu. Koszt programu wędrownego jest większy niż Zlotu stałego ze względu na
dodatkowe opłaty za transport i ekwipunek związane z wędrόwkami.
OPŁATY
Przewidziany koszt udziału w Zlocie pokrywa pobyt na terenie/ zakwaterowanie pod
namiotami lub w budynku*, wyżywienie, oraz program wraz z wycieczkami podczas zlotu
(przewidziane są wycieczki jedno-dniowe do Ottawy i Montrealu). Opłata zlotowa obowiązuje
wszystkich uczestnikόw Zlotu, bez względu na pełnioną funkcję czy przydział.
Zloty Harcerek, Harcerzy, Starszego Harcerstwa, OPH: ok. $800(CDN)
Zlot Wędrowniczy: ok. $1,200 (CDN)
Kolonia Zuchowa: ok. $550 (CDN)
Opłaty wpływają do Komendy Zlotu poprzez Okręgi/ Wyprawy/ Chorągwie, w dolarach
kanadyjskich. Nie będzie możliwości wpłat bezpośrednich od uczestnikόw.
TERMIN OPŁAT i ZGŁOSZEŃ
31 październik 2016r.
31 styczeń 2017r.
30 kwiecień 2017r.

$250 (CDN) + wstępne zgłoszenie indywidualne
$250 (CDN) / $500 (CDN) od wędrownikόw/czek
pozostała suma (zostanie potwierdzona w październiku) +
formularz medyczny, zezwolenie rodzicόw/opiekunόw i dowόd
ubezpieczenia.
Zgłoszenia będą dostępne elektronicznie i będą wymagać elektronicznego potwierdzenia
przez przełożonego danego uczestnika w każdej Organizacji.
Formy zgłoszeniowe i medyczne oraz instrukcje dla uczestnikόw będą wydane w
sierpniu, 2016r.

CZUWAJ!

Krystyna Reitmeier, hm.
Komendantka Zlotu

