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KOMUNIKAT DO UCZESTNIKȮW
1. Pogoda
W Kanadzie jest przysłowie: ‘Jeśli pogoda Ci nie odpowiada, poczekaj 5 minut.’
W rejonie gdzie odbędzie się Zlot, temperatura w sierpniu waha się około 22oC w ciągu dnia i
spada do około 10oC w nocy. Krem przeciwsłoneczny jest wskazany. Średnia opadów deszczu w
miesiącu sierpniu 9cm; maksymalny opad w ciągu jednego dnia 7.2cm.
Bądź gotów!

2. Obuwie
Jako że teren jest wyboisty i puszczanski, nie rekomendujemy sandałów ani klapek.
Uczestnicy Zlotu spędzą dużo czasu w mundurach, tak więc obuwie mundurowe powinno być
wygodne i solidne – nie „lakierki” do garnituru (dla harcerzy), ani „baletniczki” czy pόłbuciki na
obcasach (dla harcerek). Zaleca się spakować obuwie mundurowe bardziej w stylu butów
turystycznych (hiking boots), w kolorze według regulaminu mundurowego swojej organizacji.

3. Owady
Na terenie zlotu, jak zazwyczaj w lasach kanadyjskich, są różne owady na które trzeba się
przygotować i uważać - konkretnie komary, czarne muszki (‘black flies’) i kleszcze. Uczestnicy
powinni się przygotować ze środkiem przeciw owadom i prawidłowym ubraniem (długie
spodnie i rękawy). Uczestnicy tez powinni się zaznajomić z metodami jak zapobiec ukąszeniu i
jak sobie poradzić w razie ukąszenia. Informacje odn. kleszczy mozna znalesc tu:
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/lyme-disease/prevention-lymedisease.html

4. Bagaż
Harcerze i harcerki, wędrownicy i wędrowniczki będą musieli swój bagaż donieść do obozu. Dla
harcerzy jest to około 20 minut marszu. Trasa dojścia prowadzi przez nierówny, zalesiony
teren. Każdy harcerz musi być w stanie donieść swoje rzeczy z parkingu na teren obozu. Trasa
na obozy harcerek jest łatwiejsza, ale harcerki rόwnież powinny być w stanie donieść to, co ze
soba przywiozły! Obozy wędrowicze są podobnej odlegości od bramy jak obozy harcerzy.

Pakujmy się z rozmysłem, po harcersku, lekko i do jednego, wygodnego plecaka, nie walizki.
Wędrownikom i wędrowniczkom przypominamy o spakowaniu dodatkowej torby na
przechowanie tego, co nie będą nosić ze sobą na biwaki w terenie.

5. Lekarstwa
Uczestnicy przywożą na Zlot tylko lekarstwa opisane w formie medycznej (Personal and Health
Information Form). Jeśli powstały jakieś zmiany od czasu wydrukowania i podpisania formy,
należy zmiany nanieść na bazę danych używając osobisty link, wydrukować nowy formularz,
uzyskać potrzebne podpisy i nową formę odesłać przez e-mail, a oryginal przywieść ze sobą na
Zlot.
Wszystkie lekarstwa przywozimy w oryginalnych opakowaniach z odpowiednimi oficjalnymi
instrukcjami od farmaceuty. Lekarstwa uczestnikόw Zlotόw Harcerek i Harcerzy oraz Kolonii
będą przechowywane w każdej drużynie przez wyznaczoną osobę dorosłą w Komendzie obozu.
Wędrownicy i Wędrowniczki będą odpowiedzialni za przechowanie własnych lekόw, po ich
zgłoszeniu do Komendy obozu.

6. Waluta
Na Zlocie jak i podczas wycieczek do miast uczestnicy posługują się dolarem kanadyjskim. Na
terenie Zlotu będzie dostęp do bankomatu (ATM) w celu wybrania gotόwki na kartę bankową,
o ile uczestnik taką ze sobą przywiezie. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za własne
pieniądze, chyba że komendant/ka drużyny zlotowej załatwi zbiorowe przechowanie.

7. Strona Internetowa
Będzie prowadzona kronika zlotu na stronie internetowej http://www.zlot2017.ca ktόra będzie
uzupełniana codziennie. Zachęcamy rodzicόw i przyjaciόł do korzystania z informacji
dostępnych na stronie. Jest tam rόwnież możliwość zadawania pytań ogόlnych, a odpowiedzi
są dostepne wszystkim czytelnikom. (W sprawach dot. poszczegόlnych sytuacji czy
indywidualnych uczestnikόw, prosimy kontaktować się z kierownictwem wyprawy swojego
Okręgu.)
Do zobaczenia już za miesiąc, na Zlocie!
Czuwaj!
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