ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
IX ŚWIATOWY ZLOT 2017
KOMENDA ZLOTU HARCERZY
Komunikat Zlotu nr.1
1. Komendant Zlotu Harcerzy
Naczelnik Harcerzy rozkazem L8/16 z dnia 1go czerwca 2016r. mianował Komendantem
Zlotu Harcerzy, w ramach IX Światowego Zlotu ZHP działającego poza granicami Kraju
druha:
hm Marcina Rewkowskiego.
2. Zlot Harcerzy
Nazwa:
Hasło:
Piosenka:
Termin:
Miejsce:

Nasz Świat
Troska o nasz wspólny dom
Jam (Wiosenny)
29 lipca do 12 sierpnia 2017r.
Tamaracouta Scout Reserve, Mille-Isles, Quebec, Kanada.

3. Organizacja Zlotu Harcerzy
W skład Zlotu Harcerzy wchodzą:
a.
Drużyny harcerzy,
b.
Drużyna instruktorów.
4. Drużyny zlotowe
Drużyna zlotowa składa się z 24-32 harcerzy włącznie z komendą, która może liczyć
maksymalnie 5 osób, i ma co najmniej 3 zastępy (grupa 5 do 8 harcerzy, których łączy
coś wspólnego). Każda Chorągiew powinna podzielić uczestników według tych zasad.
Chorągwie, które przyjadą z małą delegacją (1 lub 2 zastępy) będą przydzielone do
drużyn zlotowych innych Chorągwi po konsultacji z Komendantami Chorągwi.
5. Komendant i komenda drużyny zlotowej
Na czele drużyny zlotowej stoi Komendant. Kieruje on pracą drużyny prowadząc zajęcia
metodami harcerskimi i czuwając nad zdrowiem fizycznym oraz moralnym powierzonej
sobie młodzieży. Komendant posiada minimum stopień przewodnika i ukończył 25 lat. W
wypadku gdy Komendant nie ma ukończonych 25 lat, musi być na terenie obozu
Opiekun w tym wieku.
Komendant ustala funkcje i skład swojej komendy, biorąc pod uwagę wymagania opieki i
bezpieczeństwa Zlotu dla każdej drużyny:
• Co najmniej jedna osoba na terenie musi mieć ukończone 25 lat.
• Posiadać osobę na terenie z kwalifikacjami do udzielania pierwszej pomocy.
Ilość komendy nie może przekroczyć 5 członków włącznie z Komendantem i Opiekunem
(jeżeli Opiekun jest konieczny).

6. Drużyna Instruktorów
W zależności od ilości instruktorów, którzy nie będą pełnić funkcji na Zlocie,
zorganizowana będzie drużyna instruktorów. Drużyna ta będzie samodzielną jednostką i
miała własny program. Drużyna instruktorów będzie nocować pod namiotami.
7. Warunki uczestnictwa w Zlocie Harcerzy
Harcerz zgłaszający się na Zlot musi:
• Być aktywnym członkiem drużyny.
• Być urodzony najpóźniej w 2005r., a najwcześniej w 2001r.
• Mieć złożone przyrzeczenie harcerskie.
• Mieć zaliczony przynajmniej jeden obóz pod namiotem (minimum 7 nocy).
• Być przygotowany na warunki puszczańskie.
Instruktor musi być zarejestrowany w Organizacji Harcerzy na rok 2017.
Każda Chorągiew może dodać inne wymagania według swoich wewnętrznych potrzeb.
8. Program
Program składać się będzie z zajęć całości Zlotu, zajęć Zlotu Harcerzy, zajęć ze Zlotem
Harcerek oraz z zajęć indywidualnych drużyn zlotowych. Każda drużyna jest
odpowiedzialna za przygotowanie własnego programu.
9. Sprzęt obozowy
Nie można przywozić gotowej pionierki, prycz itd. Nie można używać narzędzi
elektrycznych, motorowych, itd.
Drużyny zlotowe muszą zdecydować do 15 grudnia 2016 czy będą potrzebowały
materiały na budowę prycz. Po tym terminie kwatermistrzostwo zlotu nie będzie mogło
zagwarantować odpowiedniej ilości materiałów.
10. Konkurs Mediów Socjalnych
Detale konkursu mediów socjalnych podane są w załączniku. Ten konkurs jest wliczany
do punktacji o proporzec zlotowy, czyli konkurs o najlepszą drużynę zlotową.

Czuwaj!

Marcin Rewkowski, hm
Komendant Zlotu Harcerzy

Marcin Gorzkowski, hm
Sekretarzy Zlotu Harcerzy

