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Komunikat Kwatermistrzowski #1
1. Informacje Ogólne
Ekipa kwatermistrzowska Zlotu, pod kierownictwem Kwatermistrza Zlotu, jest odpowiedzialna za
zaopatrzenie obozόw w sprzęt, narzędzia i materiały do użytku podczas Zlotu. Ekwipunek potrzebny od
momentu przyjazdu zostanie dostarczony na teren każdego obozu przed przyjazdem uczestnikόw.
Materiały potrzebne później będą dostępne w centralnym punkcie i będą do odebrania w miarę
potrzeby. Każdy obóz wyznaczy kwatermistrza/ynię obozu który/a będzie odpowiedzialny/a za sprzęt i
materiały jak również będzie główną osobą kontaktową z ekipą kwatermistrzowską Zlotu.
2. Namioty
Namioty używane na zlotach Harcerek i Harcerzy (typu „prospector”) są uszyte z brezentu (canvas),
posiadają stalowy stelaż i są bez podłogi (4m x 4m x 2.15m). Namioty będą rozprowadzone do terenόw
obozów przed przyjazdem uczestników . Ilość namiotów na każdym obozie będzie dostosowana do
ilości uczestników i zastępόw na liście imiennej danej drużyny/ obozu. Uczestnicy stawiają własne
namioty w dzień przyjazdu na Zlot.
Wędrownicy i wędrowniczki będą zaopatrzeni w namioty wędrownicze typu „pop up” dobrej jakości
które będą do odebrania w dzień przyjazdu, w/g instrukcji Komendy Zlotu Wędrowniczego.
3. Zestaw pioniersko budowlany
Każdy obóz dostanie do użytku podczas Zlotu zestaw narzędzi pionierskich potrzebnych do rozstawienia
obozu i zbudowania różnych elementów pionierskich. Zestaw ten będzie zawierał łopaty, piły, młotki,
sznurki, liny, itp. Poza narzędziami będzie też zawierał materiały jak n.p. plandeki służące do
zbudowania zadaszenia nad kuchnią polową i jadalnią. Każdy obóz będzie również zaopatrzony w
drewniane stoły polowe („picnic tables”) do użycia w jadalni, oraz składany stόł na którym będzie się
przyrządzać potrawy w kuchni obozowej.
4. Materiały budowlane
Każdy obóz będzie miał przydzieloną pewną ilość drewna do użytku w pionierce i dekoracjach
obozowych. Cześć tego drewna będzie przyznana w proporcji do ilości uczestników (np. drewno na
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prycze) a cześć będzie identycznej ilości dla wszystkich obozów Harcerek i Harcerzy, i będzie służyła do
budowy dekoracji pionierskich (np. bramy, kapliczki, itp.) aby zapewnić sprawiedliwe ocenianie prac
pionierskich. Drewno to będzie dość proste, o średnicy około 5cm do 15cm i o różnych długościach.
Pochodzić będzie głownie z młodych klonów. Będzie ono dostępne do odbioru w centralnym punkcie.
Obozom Zotu Wędrowniczego rόwnież będzie przydzielona pewna ilość drewna na pionerke obozową.
Wedrownicy i wedrowniczki nie budują pryczy do swoich namiotόw.
5. Drewno opałowe
Jest przygotowana duża ilość drewna opałowego, która została pocięta i rozłupana jesienią. Drewno to
będzie dostępne w centralnym punkcie i będzie służyć do budowy ognisk. Drobny chrust i małe patyczki
do rozpalenia ognisk są odpowiedzialnością każdego obozu i biorąc pod uwagę ze Tamaracouta jest
otoczona lasami, tego materiału na pewno nie zabraknie!
6. Śmieci, Recykling i Kompost
Każdy obóz będzie wyposażony w kosz na śmieci, kosz na recykling i wiadro na odpadki jedzenia. Będą
one codziennie zbierane przez ekipę służbową i umieszczane w kontenerach. Kontenery te będą
regularnie wywożone, aby utrzymać higienę i uniknąć nieprzyjemnych zapachów. Obowiązujące
instrukcje odn. segregacji śmieci, recyklingu i odpadkόw na kompost będą przekazane obozom na
miejscu.
7. Woda
Tamaracouta Scout Reserve posiada dobry system filtracji, dezynfekcji i dystrybucji wody. System ten był
wystarczający aby zaopatrzyć Jamboree w którym uczestniczyło 7000 osób kilka lat temu wiec nie będzie
problemu z zaopatrzeniem naszego Zlotu. Na terenie jest wiele punktów gdzie ta woda jest dostępna.
Każdy punkt posiada kilka kranów. Woda ta jest pitna i będzie służyć do mycia i zaopatrzenia kuchni.
Odległość od poszczegόlnych obozόw do kranu z wodą się rόżni, ale w każdym przypadku nie jest
„daleko”.Woda użyta do mycia będzie wylewana do specjalnie przygotowanych zlewόw („gray water
pits”), które będą znajdować się na każdym terenie obozowym. Będą one zbudowane przed Zlotem
przez ekipę kwatermistrzowską Zlotu. Używanie zlewόw jest konieczne aby nie zanieczyszczać otoczenia.
Zlot Wędrowniczy zostanie zaopatrzony w filtry do wody (typu „Gravity Filter”) do użytku podczas
wędrόwek na trasie poza terenem Zlotu.
8. Toalety
Toalety na Zlocie będą typu chemicznego („Toj-toj”) i będą rozstawione w wielu punktach na terenie
Zlotu. Ich rozstawienie będzie zależało od możliwości przejazdowej ciężarówek, które będą je regularnie
opróżniać. Żaden obóz nie będzie „daleko” od toalet.
9. Prysznice
Na Zlocie będą dostępne prysznice z ciepłą wodą, do użytku uczestnikόw zlotu w/g rozkładu, aby
zapewnić dobra higienę osobistą. W dodatku, na terenie Tamaracouta Scout Reserve jest piękna plaża z
kąpieliskiem które będzie do regularnego użytku obozów w/g rozkladu.
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10. Dodatkowy Ekwipunek „Wlasny”
Drużyny przyjeżdzające na Zlot mogą przywieść ze sobą narzędzia i materiały do pionierki w/g uważania i
możliwości, jednakże, używanie własnych narzędzi na prąd, gaz lub benzynę (power tools) jest ściśle
zabronione.
10. Dalsze Informacje
W następnym komunikacie będą podane szczegółowy spis ekwipunku i zdjęcia materiałów i narzędzi
które będą do użytku podczas Zlotu.
Pytania w sprawie kwatermistrzostwa należy kierować drogą e-mailową na adres
kwatermistrz@zlo2017.ca

Czuwaj!

Krystyna Reitmeier, hm.
Komendantka Zlotu

Grzegorz Wołejko, phm.
Kwatermistrz Zlotu
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