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Wystawa Zlotowa
“Nikt nie może przejść przez życie, podobnie jak nie może przejść przez skrawek pola, bez zostawienia po
sobie śladόw; a te ślady mogą być pomocne tym, ktόrzy przechodzą po nim, w znalezieniu drogi.”
Robert Baden-Powell
Wystawa na zlocie „Szlak Przyszłości” będzie ustawiona w formie interaktywnego szlaku na terenie,
ukazującego powojenną historię ZHP na świecie. Wystawa będzie składała się z 8 drewnianych struktur
(pionierska praca) obitych wydrukowanym materiałem o wielkości 1.5m x 3.1m. Stoiska te będą
rozstawione wzdłuż istniejącego już szlaku historycznego na terenie Taramacouta Scout Reserve: jeden
na każde dziesięciolecie od lat 1940tych do dnia dzisiejszego. Na każdym ukażą się migawki z życia
naszego Związku w danym dziesięcioleciu, a wszystkie razem pokażą zmiany na przestrzeni lat.
Informacje na każdym stoisku będą głόwnie obrazowe, z naciskiem na zdjęcia, krótkie komentarze i
grafikę. Każde stoisko będzie zawierało następujące elementy:





Mapa świata ukazująca jak Harcerstwo się rozprzestrzenia,
rozrasta, a czasem i zanika w niektórych rejonach świata.
„Linia czasu” ukazująca chronologicznie najważniejsze
wydarzenia w danym dziesięcioleciu z życia ZHP działającego poza
Polską, jak i najważniejsze wydarzenia historyczne, aby
umiejscowić nasze harcerskie wydarzenia w kontekście
wydarzeń światowych.
Ciekawe zdjęcia i migawki harcerskie ze świata.

Każdy Okręg wyznaczy osobę lub kilka osób odpowiedzialnych za zebranie informacji z ich terenu i
wrzucenie ich na wyznaczony Google drive. Zostanie przesłany Okręgom szablon do wypełnienia, aby
informacje były przekazywane w jednolity sposób. Informacje wymagane z każdego dziesięciolecia to:





Lokalizacje Hufcόw/Szczepόw/Drużyn
Ogólne liczby członków/uczestnikόw poszczególnych Chorągwi
Ogólna chronologia najważniejszych i najciekawszych wydarzeń, np.: nowe hufce, zloty, VIP
goście
Do dziesięciu ciekawych zdjęć z króciutkim opisem , kto, co, kiedy i gdzie.

W czasie Zlotu będzie zajęcie w formie paszportu z zadaniami dla zastępόw powiązanymi z wystawą.
Obozy muszą zarezerwować czas aby przejść przez wystawę podczas Zlotu.
Każde tło z informacjami będzie wydrukowane podwójnie. W dodatku do wystawy na szlaku, kopia tła
będzie umieszczona w pomieszczeniu powitalnym, aby osoby mające trudności z poruszaniem się mogły
również obejrzeć wystawę.
Osoby wytypowane do zbierania informacji na terenie Okręgu winny się skontaktować z
kierownikiem wystawy, druhem hm. Krzysztofem Dutkowskim, do 15 kwietnia 2017 roku. Wymagane
informacje muszą być zebrane do 31-go maja aby umożliwić wyprodukowanie materiałów/tła na czas.
Email : ckdutkowski@bigpond.com
Skype: chris-krysia

Czuwaj!
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