KOMUNIKAT ZJAZDOWY NR 1/2018
Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie!
Przekazujemy na Wasze ręce pierwszy komunikat organizacyjny przed XVI Zjazdem Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej. Mamy nadzieję, że znajdziecie w nim wszystkie potrzebne informacje
i będzie on dla Was pomocny w przygotowaniach do Zjazdu.

Gdzie i kiedy?
XVI Zjazd ZHR odbędzie się w dniach 13-15 kwietnia 2018 r. w „Sali pod Kopułą” Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii na Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.
Rozpoczęcie Zjazdu nastąpi w piątek 13 kwietnia 2018 r. Mszą św. o godz. 11:00, rozpoczęcie obrad
nastąpi o godz. 12.30. Zakończenie Zjazdu planujemy około godz. 15:00 w niedzielę 15 kwietnia 2018 r.

Zakwaterowanie
Noclegi dla delegatek i delegatów spoza Warszawy zostały zarezerwowane w warunkach
hotelowych i hostelowych, w których pokoje wyposażone są w łazienki, dostępna jest także pościel.
Podczas Zjazdu zaplanowane jest również dla Was wyżywienie - dla delegatów spoza Warszawy - pełne, dla
osób nocujących w swoich mieszkaniach – obiady i kolacje. Będą oczywiście dostępne kawiarenki na
podtrzymanie sił i ducha . Parking będzie dostępny przy miejscu noclegu oraz blisko miejsca Zjazdu ( tylko
w sobotę i niedzielę ).

Opłaty
Informujemy, że każda delegatka i każdy delegat biorący udział w Zjeździe zobowiązany jest do
uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł/os. Wpłaty składki należy dokonać do dnia 9 kwietnia 2018 r.
W ramach opłaty gwarantujemy zwrot kosztów przejazdu w jedną stronę, zakwaterowanie dla osób
spoza Warszawy (wyłącznie na podstawie wypełnionej w terminie ankiety!), wyżywienie, pakiet delegata,
a dla chętnych dodatkowo sprawozdanie władz w wersji drukowanej.
Dane do przelewu:
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
nr konta: 46 2130 0004 2001 0189 3635 0012
tytuł przelewu: składka programowa na XVI Zjazd ZHR + imię i nazwisko delegata

Zwroty za przejazd
Na Zjeździe rozliczone zostaną koszty przejazdu w jedną stronę delegatek i delegatów z Okręgów, które
mają opłacone składki członkowskie do końca 2017 roku.
W przypadku przejazdu jednym samochodem minimum dwójki delegatów zostaną zwrócone koszty
przejazdu w obie strony. Przejazd samochodem rozliczamy na druku delegacji.
Do rozliczenia przejazdu pociągiem/autobusem wystarczy sam bilet, nie potrzeba druku delegacji. Można
rozliczać bilety kupione przez internet, należy te bilety wydrukować i przywieźć ze sobą. Nie potrzebujemy
potwierdzenia przelewu. Przy bilecie zakupionym dla kilku delegatów wystarczy jedno rozliczenie.
Najchętniej będziemy zwracać koszty w formie przelewu po Zjeździe – wtedy prosimy o podawanie numeru
konta w rozliczeniu. Będzie także możliwy zwrot w gotówce na miejscu.

Ankieta zgłoszeniowa
Wszyscy delegaci proszeni są o wypełnienie do dnia 6 kwietnia 2018 r. ankiety zgłoszeniowej.
Pomoże nam ona odpowiednio przygotować Zjazd i racjonalnie wydatkować pieniądze. Dlatego też
apelujemy o terminowość. Osobom, które nie zdążą w terminie wypełnić ankiety nie możemy
zagwarantować noclegu, ani wyżywienia.
Link do ankiety zgłoszeniowej: https://goo.gl/forms/ZlMKlpqddjSl18dl1

Kontakt
Wszystkie aktualne informacje będą wysyłane kolejnymi komunikatami oraz publikowane na stronie
www.zhr.pl/zjazd i na profilu ZHR na Facebook’u www.facebook.com/ZjazdZHR. Będziemy publikowali
sprawozdania Władz Naczelnych, materiały o kandydatach, uchwały RN dot. poprawek do Statutu i inne
potrzebne materiały.
Wszystkie pytania dot. organizacji Zjazdu można zgłaszać na adres zjazd@zhr.pl na który będą
odpowiadały Szefowa Biura Zjazdu - phm. Małgorzata Kowalska i Szefowa Zjazdu – hm. Magdalena Masiak.

Czuwaj!

