ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
IX ŚWIATOWY ZLOT 2017, KANADA

Nałóż buty i odkryj nowe ścieżki.
Bądź gotowa na wyzwania.
Witaj poranną mgłę z entuzjazmem.
Wspinaj się na każdą górę by zdobyć szczyt ideałów.
Zostaw po sobie ślad, dbając o jutro.
Chwytaj każdy dzień… Bo jesteś Harcerką!

21 listopada, 2016r.

ZLOT HARCEREK
KOMUNIKAT nr.1

W ramach IX Światowego Zlotu ZHP działającego poza granicami Kraju pod nazwą „Szlak Przyszłości” zwołany został
Zlot Harcerek przez Naczelniczkę Harcerek hm. Aleksandrę Mańkowską. Rozkazem Naczelniczki L. 17, z dnia 26-go
września, 2015, hm. Danusia Sokolska została mianowana Komendantką Zlotu Harcerek. Zlot harcerek przyjmuje nazwę
„Nieprzetarte Ścieżki.”

Termin Zlotu: 29 lipca do 12 sierpnia, 2017r.
Miejsce:
Tamaracouta Scout Reserve
499 Chemin Tamaracouta, Mille Isles, Quebec, J0R 1A0, CANADA
Podział na obozy
Zlot Harcerek składać będzie się z:
Obozów Harcerek
Obozu Instruktorek

Obozy Harcerek
Każda Chorągiew jest odpowiedzialna za przydzielenie zgłoszonych uczestniczek do powyższych obozów. Każdy obóz
ma 20 - 24 uczestniczek (harcerek) podzielonych na 4 zastępy. Liczba uczestniczek na obozie nie powinna przekraczać
25 - 29 osób włącznie z komendą obozu. Chorągwie które przyjadą z małą delegacją, po konsultacji z Komendantką
Chorągwi, będą przydzielone jako cała drużyna do innych obozów.

Komenda obozu
Do komendy obozu należy powołać odpowiednie kandydatki, które są co najmniej w stopniu Przewodniczki (o ile to
będzie możliwie):
Komendantka
Oboźna
Gospodarcza / kucharka
Sanitariuszka
Instruktorka przy obozie (wiek - powyżej 25 lat o ile Komendantka nie osiągnęła tego wieku.)

Komendantka będzie odpowiedzialna za całokształt obozu. Oboźna będzie odpowiedzialna za wykonanie programu
obozu. Gospodarcza / kucharka będzie odpowiedzialna za kuchnię polową oraz przygotowywanie posiłków.
Sanitariuszka obozu musi posiadać odpowiednie kwalifikacje pierwszej pomocy kursu Czerwonego Krzyża/St John’s
Ambulance. Komendantka albo instruktorka przy obozie musi mieć ukończone 25 lat. Instruktorka jest integralną
częścią komendy obozu, służy radą i pomocą.

Obóz instruktorek
Obóz instruktorek będzie prowadził swój własny program, oraz będzie służył pomocą komendzie Zlotu Harcerek w
realizacji programu. Instruktorki będą odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów codziennych i sportowych, oraz
za punktacje drużyn, itp. Obóz będzie samodzielny i będzie prowadził własną gospodarkę. Instruktorki będą obozowały
pod namiotami. Ogólnie, na terenie Zlotu nie ma warunków noclegowych w budynku.
Warunki uczestnictwa w Zlocie Harcerek
Harcerki zgłaszając się na Zlot muszą:
- Być urodzone najpóźniej w 2005r., a najwcześniej w 2001r.
- Mieć zaliczony rok pracy w drużynie, przynajmniej na stopniu ochotniczki i złożone Przyrzeczenie Harcerskie
- Przed Zlotem, zaliczyć przynajmniej jeden obόz pod namiotem (minimum 7 nocy)
- Być przygotowane na warunki puszczańskie i znać dobrze pionierkę obozową
- Przedstawić formularze podpisane przez swoją Komendantkę Chorągwi
Instruktorki zgłaszające się na obóz instruktorek muszą:
- Być zarejestrowane w Organizacji Harcerek
- Mieć stopień przewodniczki, podharcmistrzyni, harcmistrzyni, aspirantki lub dz. harcerek
- Spełnić wewnętrzne wymagania swojej Chorągwi, jeśli takie były postawione

Program
Program składać się będzie z zajęć całego Zlotu, zajęć Zlotu Harcerek i zajęć ze Zlotem Harcerzy, oraz wewnętrznego
programu każdego obozu. Każdy obóz jest odpowiedzialny za przygotowanie własnego programu obozu. Poszczególne
Chorągwie będą proszone o przygotowanie części programu na Zlot Harcerek. Szczegóły będą podane Komendantkom
Chorągwi. W programie zaplanowane są dwie wycieczki krajoznawcze.

Program Zlotu Harcerek będzie bogaty i ciekawy. Większość zajęć będzie prowadzonych Systemem Zastępowym.
Codzienny program obozowy będzie obejmował konkursy zastępami, drużynami sportowymi oraz obozami. Konkursy
będą podzielone na trzy kategorie:
a) konkursy wielkie
b) konkursy codzienne
c) konkursy sportowe
Tematy konkursów codziennych będą pokrywać: technikę harcerską (pionierka, łączność, pierwsza pomoc, węzły, itp),
śpiew, wiadomości harcerskie, historia harcerstwa, wiadomości z wymagań na stopnie, musztra, itp. Szczegóły będą
podane w późniejszym terminie. W programie przewidziane są zajęcia wodne np. pływanie w jeziorze itp.

Zgłoszenia Obozów Zlotowych
Komendantki Chorągwi są proszone o zgłaszanie swoich obozów elektronicznie przez link, który będzie wysłany w
osobnym komunikacie.

Obozowanie
Warunki puszczańskie:
a.
Zastępy będą spały w namiotach bez podłóg.
b.
UWAGA - prycze nie będą dostarczone. Zachęcamy aby harcerki budowały własne prycze; (link do instrukcji
budowy pryczy można znaleźć na naszym zlotowym „Facebook Page”).
c.
Każdy obóz będzie prowadził swoją kuchnię polową. Obozy będą zaopatrzone w palniki i butle gazowe, oraz
podstawowy sprzęt kuchenny. Wyżywienie będzie zamawiane i rozdzielane centralnie. Świeży prowiant będzie
codziennie dostarczany do poszczególnych obozów. Każda uczestniczka Zlotu musi przywieźć własną menażkę.
Komunikacja
Po dalsze informacje lub z pytaniami proszę pisać na adres emailowy: harcerek@zlot2017.ca lub kierować się do
witryny zlotowej: http://zlot2017.ca
Czuwaj!

Danusia Sokolska, hm.
Komendantka Zlotu Harcerek

