POLISH SCOUTING ASSOCIATION IN CANADA ZLOT JAMBOREE
L'ASSOCIATION DES SCOUTS POLONAIS AU CANADA ZLOT JAMBOREE
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO działający poza granicami Kraju

IX ŚWIATOWY ZLOT 2017 „SZLAK PRZYSZŁOŚCI”
27 września, 2016r.
Zlot odbędzie się pod hasłem “Zostawmy świat troszkę lepszym!” nawiązując do wyzwania
zadanego przez Lorda Baden-Powell w liście do skautek. “Szlak Przyszłości” to wielka
przygoda, ktόra zjednoczy nas wszystkich na wspόlnej drodze ku lepszemu światu.
KOMUNIKAT #2
ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE
Na Zlot « Szlak Przyszłości » należy się zarejestrować elektronicznie. Formularz zgłoszeniowy
dostępny jest na stronie internetowej Zlotu (http://zlot2017.ca), lub poprzez ten link:
https://form.jotform.com/zhpkanada/wybor-okregu.
Zgłoszenie należy wypełnić dokładnie. Władze organizacyjne w każdym Okręgu będą miały
dostęp do zgłoszeń za pomocą hasła, w celu sprawdzenia podanych informacji, użycia tych
informacji dla celόw wewnętrznych związanych z wyprawą na Zlot, oraz będą elektronicznie
zatwierdzać udział zgłoszonych kandydatόw w Zlocie. Żadne zgłoszenie nie uważa się jako
przyjęte aż nie zostanie zatwierdzone przez władzę organizacyjną na terenie zamieszkania
uczestnika.
W odpowiedzi na nadesłane zgłoszenie, każdy uczestnik otrzyma przez e-mail « link » do
własnego zgłoszenia, za pośrednictwem ktόrego będzie można dodawać informacje w
pόźniejszym terminie (n.p. załączyć cyfrową fotografię, formularz medyczny, dane
rodziców/opiekunów oraz kontakty podczas Zlotu).
TERMIN ZGŁOSZEŃ INDYWIDUALNYCH : 15 listopad 2016 r.
OPŁATY
Następujące opłaty obowiązują wszystkich uczestnikόw Zlotu :
Zlot Harcerek, Zlot Harcerzy: $700.15 +obowiązujące podatki* = $805.00
Zlot Wędrowniczek i Wędrownikόw: $1000.22 +obowiązujące podatki* = $1150.00
Zlot OPH, Zlot Starszego Harcerstwa : $700.15 +obowiązujące podatki* = $805.00
Kolonia Zuchowa (tylko dla dzieci członkόw Komendy): $478.35 + podatki* = $550.00

*GST (federal sales tax) oraz QST (Quebec Sales Tax). Wszystkie opłaty są w Kanadyjskich
dolarach.
Opłaty będą zbierane w każdym Okręgu. Okręgi przekazują opłaty do Komendy Zlotu używając
przekaz elektroniczny (electronic funds transfer). Szczegόły będą przesłane do
Przewodniczących Zarządόw Okręgόw.
TERMINY PRZEKAZANIA OPLAT DO KOMENDY GŁȮWNEJ ZLOTU:
22 listopad 2016r.

$250 (CDN) od uczestnika

31 styczeń 2017r.

$250 (CDN) / $500 (CDN) od wędrownikόw/czek

30 kwiecień 2017r.

$305 (CDN) / $400 (CDN) od wędrownikόw/czek

Opłata Zlotowa pokrywa koszty pobytu, wyżywienia, oraz jedno-dniowe wycieczki autobusowe
do Ottawy i Montrealu (Zloty Harcerzy, Harcerek, Starszego Harcerstwa i OPH), a w przypadku
Zlotu Wędrowniczego, wycieczkę do Ottawy, biwaki piesze poza terenem Tamaracouta,
wycieczka po mieście (szczegόły w Komunikacie Zlotu Wędrowniczego #1 http://zlot2017.ca/wp-content/uploads/2016/05/ZlotWedro2017_Komunikat1.pdf ).
WARUNKI UCZESTNICTWA i inne ważne informacje należy przeczytać w Komunikacie #1
- http://zlot2017.ca/wp-content/uploads/2016/05/Komunikat-1.pdf
Informacje dot. ZGŁOSZENIA DRUŻYNY na Zlot Harcerek i Zlot Harcerzy są dostępne na
stronie internetowej.
PYTANIA należy kierować na adres sekretariat@zlot2017.ca

Kanada czeka! - https://www.youtube.com/watch?v=WR81cCiwgew
Czuwaj!

Krystyna Reitmeier, hm.
Komendantka Zlotu

