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31 maja 2017r.

Komunikat Kwatermistrzowski # 2
1. Informacje Ogólne
Przygotowania na Zlot idą pełną parą! Większość sprzętu i materiałów już jest odebrana i czeka na Was.
W tym komunikacie zawarte są informacje które odpowiedzą na większość waszych pytań związanych z
kwatermistrzostwem. Jeśli jednak byście dalej mieli jakieś pytania lub potrzebowali wyjaśnień, proszę o
kontakt przez email: kwatermistrz@zlot2017.ca
Przypominam że każdy obόz zlotowy musi wyznaczyć jedną osobę jako kwatermistrza/yni drużyny.
Osoba ta będzie odpowiedzialna za sprzęt, narzędzia i materiały pożyczone drużynie na okres Zlotu.
Musi to być osoba odpowiedzialna i zaznajomiona z pionierką obozową, jak również z bezpiecznym
użytkowaniem narzędzi. Będzie ona nadzorowała bezpiecznemu użytkowi narzędzi przez uczestników
podczas rozstawiania obozu i budowania pionierki. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem i wasze
zestawy kwatermistrzowskie zawierają sprzęt bezpieczeństwa. Osoby wyznaczone na funkcje
kwatermistrza/yni drużyny, będą jedynymi osobami które będą mogły odbierać sprzęt/materiały lub
kontaktować się z kwatermistrzami Zlotów.
Proszę szanować sprzęt i narzędzia dane Wam do użytku podczas Zlotu. Jest to zrozumiałe że czasem
zdarzają się błędy czy pomyłki oraz wypadki, niemniej koszty zagubionych lub naumyślnie zniszczonych
narzędzi i sprzętu będą musiały być zwrócone przez drużynę lub Okręg do ktόrego druźyna należy.
2. Zostawmy swiat troszkę lepszym!
Zbudowanie pionierki Zlotowej wymaga ogromną ilość drewna. Jak wiecie, hasłem Zlotu jest „Zostawmy
świat troszkę lepszym” więc, aby rzeczywiście zostawić nasz świat troszkę lepszym, każde ścięte drzewo
zostało nie tylko zastąpione, ale posadziliśmy TRZY na jego miejsce!
Na dodatek, wszystkie opakowania i kartony zostają systematycznie recyklowane.
3. Namioty
Namioty dla Zlotόw Harcerzy i Harcerek już dotarły do Montrealu i czekają na Zlot. Jeden z nich został
rozstawiony przez harcerki i proces jego rozstawiania został nagrany. Wideo pokazujące jak go szybko
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rozstawić będzie niedługo dostępne w mediach społecznościowych Zlotu, abyście mogli się zapoznać z
procesem. Oboz OPH/ Starszgo Harcerstwa ma czesciowo namioty na platformach ktόre już stoją na
TSR, a w dodatku dostanie te same namioty co obozy w Zlotach Harcerzy i Harcerek.
Namioty dla Zlotu Wędrowniczego tez dotarły, ale są tak proste w rozstawianiu że nie wymagają wideo.
Z powodu że mają podłogę i że będą rozstawiane w miejscach gdzie mogą wystawać resztki wyciętych
krzaków, obozy wędrownicze będą wyposażone w sekatory aby wyciąć cokolwiek mogło by uszkodzić tą
podłogę przed jego postawieniem.
4. Dostarczenie Zestawόw Zlotowych
Wszystkie narzędzia, namioty i sprzęt kuchenny będą rozwiezione na tereny obozowe przed Waszym
przyjazdem. Zestawy będą leżały na stolach piknikowych aby uniknąć wilgoci z ziemi i będą zakryte
plandekami aby się nie zamoczyły w przypadku deszczu. Przyspieszy to rozstawianie obozów i
zapobiegnie rozchodzeniu się uczestników z obozu w poszukiwaniu sprzętu.
5. Prycze
Jak wiecie, prycze będą zbudowane z drewna i linki. Wideo proponowanej konstrukcji właśnie było
rozesłane przez media społecznościowe Zlotu. Materiał na prycze będzie do odebrania w dwóch
punktach blisko odpowiednich Zlotów w dzień przyjazdu. Proponuje, aby po rozstawieniu namiotów,
cala drużyna razem przyszła i odebrała materiały na prycze. (Zlot Wędrowniczy nie buduje pryczy bo spi
w namiotach z podłogą.)
6. Materiały budowlane
Poza materiałem na budowę prycz, każdy obóz Zlotowy będzie miał przydzieloną pewna ilość drewna do
użytku w pionierce i dekoracjach obozowych. Drewno to będzie przydzielone w identycznej ilości dla
wszystkich obozów i będzie użyte do budowy dekoracji pionierskich (np. bramy, kapliczki, itp.) Zapewni
to sprawiedliwe ocenianie umiejętności pionierskich. Drewno to jest dość proste, o średnicy około 5cm
do 15cm i o różnych długościach. Pochodzi głownie z młodych klonów. Każdy obóz otrzyma 200 stóp
liniowych takiego drewna, w różnych długościach i dodatkowo jedną ładną żerdź na maszt.
Poza tymi prostymi żerdziami, będą tez dostępne odcinki z tartaku w formie dość cienkich „desek”, które
z jednej strony będą zaokrąglone i pokryte korą; pozwoli to na piękne udekorowanie Waszych
pionierskich konstrukcji. Każdy obóz otrzyma przynajmniej 100 stóp liniowych takich odcinków.
Wszystko to będzie do odebrania w dwóch punktach blisko odpowiednich Zlotów w dzień przyjazdu.

7. Drewno opałowe
Jak już pisałem w pierwszym komunikacie, jest przygotowana duża ilość drewna opalowego, 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.
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8. Śmiecie, Recycling i Kompost
Każdy obóz będzie wyposażony w kosz na śmiecie, kosz na recycling i wiadro na odpadki jedzenia. Będą
one zbierane codziennie po kolacji przez ekipę służbowa (aby nie zwabiać zwierząt przez noc) i
umieszczane w kontenerach. Kontenery te będą regularnie wywożone, aby utrzymać higienę i uniknąć
nieprzyjemnych zapachów.

9. Zestaw pioniersko budowlany drużyn Zlotów Harcerzy i Harcerek oraz obozu OPH/St.Harcerstwa






























Zestaw pierwszej pomocy (x1)
Okulary chroniące oczy (x3)
Rękawiczki robocze (x3)
Gaśnica pudrowa (x1)
Wiaderka 20L na wodę przeciwpożarowa (x1 na dwa namioty)
„Gray water pit” (x1)
Miski do mycia się (jedna na 3 uczestników)
Siekierka (x1)
Piły ręczne (x3)
Łopata szpiczasta (x1)
Łopata kwadratowa (x1)
Grabie do zbierania lisci (x1)
Taśma do mierzenia 25ft (x1)
Ostry wysuwany nożyk (utility knife) (x1)
Dłuto (x1)
Każdy namiot zawiera młotek który może być użyty do pionierki
Rolka duct tape (x1)
Bloczki i linka na maszt (x1)
Cienki sznurek nylonowy 1/8” x 225ft (x1)
Linka polypro ¼” 600ft (x1)
Mała latarka LED (x1)
Wisząca lampa LED (x1)
Składany stół (8ft) do użycia w kuchni (x1)
Drewniane stoły piknikowe (jeden na 6 uczestników)
Plastikowy kosz na śmiecie + worki (x1)
Plastikowy kosz na recycling + worki (x1)
Wiaderko na odpadki jedzenia (x1)
Plandeka na kuchnie 15ftx20ft (x1)
Plandeka na Jadalnie 20ftx30ft (x1)

Poza tym, każdy Zlot będzie wyposażony w dodatkowe narzędzia/sprzęt, który będzie można pożyczać
od kwatermistrza/yni danego Zlotu w miarę potrzeb. Będą tam miedzy innymi taczki, kilof, grabie
ogrodowe, wózki, długo zasięgowe sekatory, większa siekiera, oraz podstawowe narzędzia mechaniczne,
itp.
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Obozy Zlotu Wędrowniczego otrzymają zmodyfikowany zestaw sprzetu pionerskiego, odpowiedni dla ich
potreb podczas pobytu na terenie TSR. Szczegόł zostaną podane w kolejnym Komunikacie Zlotu
Wędrowniczego.

Używanie własnych narzędzi na prąd, gaz lub benzynę (power tools)
jest zabronione.
10. Zestaw kuchenny drużyn Zlotów Harcerzy i Harcerek oraz obozu OPH/St, Harcerstwa





































Wielki izolowany „cooler” do użytku jako lodówka na lód (x1)
Duzy BBQ (grill) na gaz 67 000 BTU (x1)
Zestaw akcesoriów do BBQ: Szczotka, Łopatka i Szczypce (x1)
Duzy palnik do gotowania/smażenia na gaz (x2)
Wielki pojemnik plastikowy do przechowywania suchego prowiantu, przypraw, itp. (x1)
Duże plastikowe pojemniki do mycia/płukania/dezynfekcji naczyń (x3)
Duże garnki na grzanie wody/gotowanie z pokrywkami (x2)
Duże patelnie z pokrywkami (x2)
Duzy prostokątny pojemnik do pieczenia mięsa z pokrywka (x1)
Duże pojemniki na napoje z kranikiem (x2)
Duzy dzbanek na wodę (x1)
Dzbanki na mleko w workach (x2)
Metalowe miski do przygotowywania/mieszania jedzenia (x3)
Duża miska do serwowania jedzenia (x1)
Średnie miski do serwowania jedzenia, plastykowe (x3)
Duzy durszlak (x1)
Izolowane rękawiczki przeciw sparzeniowe (x2)
Duże drewniane łyżki do mieszania (x2)
Szumówka (x1)
Duże plastikowe łyżki do serwowania (x2)
Duzy widelec do serwowania (x1)
Duzy ugniatacz do ziemniaków (x1)
Duże chochle (x2), Łopatka kuchenna (x1)
Trzepaczka do mieszania (x1)
Zestaw trzech noży do krojenia/przygotowywania jedzenia (x1)
Zestaw desek do krojenia (x1)
Obieraczka do ziemniaków (x2)
Tarka do jarzyn (x1)
Duzy kubek do mierzenia (x1)
Otwieracz do puszek (x1)
Zapalniczka (x2)
Aluminiowe brytfanki jednorazowe (x50)
Rolka folii aluminiowej (x1)
Rolka folii plastykowej (x1)
Zestaw woreczków „Ziplock” różnych rozmiarów (x1)
Siatki do zakrywania włosów (w miarę potrzeb)
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Jednorazowe rękawiczki (w miarę potrzeb)
Szmatki (x12); Gąbki do szorowania (x2)
Rolki ręczniczków papierowych (w miarę potrzeb)
Butelka do spryskiwania płynu dezynfekcyjnego (x1)
Butelka żelu do dezynfekcji rak (x2)
Duże butelki płynu do mycia naczyń (x2)
Butelka chlorku (bleach) do dezynfekcji (x3)
Plastikowy obrus na stόł w kuchni (x1)

Obozy w Zlocie Wędrowniczym otrzymają zmodyfikowany zestaw kuchenny do użytku podczas pobytu
na terenie TSR. Szczegόły zostaną podane w kolejnym Komunikacie Zlotu Wędrowniczego.
Czuwaj,

Grzegorz Wolejko, phm.
Kwatermistrz Zlotu
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