KOMUNIKAT ZJAZDOWY NR 2/2018
Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie!
Już niebawem spotkamy się na Zjeździe ZHR w Warszawie! Dziękujemy za terminowe przesłanie
ankiet. Przygotowania do Zjazdu trwają, a my przesyłamy kolejne ważne informacje.

Sprawozdania Władz Naczelnych i materiały
Wszystkie sprawozdania Władz Naczelnych kolejno umieszczaliśmy na stronie internetowej Zjazdu.
Polecamy je waszej lekturze - są już wszystkie opublikowane na stronie www.zhr.pl/zjazd, a linki podane
także na proflu ZHR na Facebookuu www.facebook.com/ZjazdZHR. Na stronie znajdują się także
sprawozdania, podsumowania zespołów i pełnomocników Naczelnictwa oraz ważniejszych działań.
Zamieścimy także jeden zbiorczy plik ze wszystkimi sprawozdaniami, tak żeby delegaci korzystający z wersji
elektronicznej podczas obrad mogli go pobrać na swoje urządzenia i wygodnie z niej korzystać. Wersja
drukowana będzie rozdawana razem z pakietami już na Zjeździe. Podczas Zjazdu będziemy mieć na sali
bezpłatny dostęp do Internetu. Na stronie Zjazdu zamieszczamy także otrzymane materiały kandydatów.

Porządek obrad i Regulamin Zjazdu
Grupy Problemowe
Do dzisiejszego komunikatu dołączamy projekty porządku obrad i Regulaminu Zjazdu, które
będziemy przyjmowali na Zjeździe. Prosimy o zapoznanie się z przesłanymi załącznikami. Każdy delegat
otrzyma je w pakiecie delegata w formie wydrukowanej.
Na Zjeździe proponujemy pracę sześciu Grup Problemowych pod kierunkiem moderatorów:
Statutowo-Regulaminowa (obowiązkowa) – hm. Maciej Karmoliński
Rozwój Organizacji – hm. Barbara Kubiak, hm. Adam Niemkiewicz
Zlot i obchody XXX Lecia ZHR – hm. Hanna Feczko, hm. Michał Synowiec
Etos służby instruktorskiej – hm. Marta Biedrzycka, hm. Piotr Popławski
Gospodarka i fnanse Związku – hm. Grzegorz Karczmarczyk, hm. Przemysław Stawicki
Cyfryzacja w ZHR – hm. Monika Jaskuła, phm. Adam Skarżyński
Jak najszybciej podeślemy Wam kilka zdań od moderatorów o tematyce pracy grup. Na Zjeździe zgodnie z
regulaminem mogą powstać jeszcze nowe grupy zgłoszone przez delegatów. Każdy delegat może wybrać
tylko jedną grupę do pracy, zapisy do grup będą odbywały się już na Zjeździe.

Informacja o zakwaterowaniu i opłaty
Noclegi dla delegatek i delegatów spoza Warszawy zostały zarezerwowane w trzech miejscach – w
Hotelu Portos (ul. Mangalia 3a), w Hotelu Felix (ul. Omulewska 24) oraz dla kilku rodzin i przyszłych mam

w Hostelu Indigo (ul. M.Konopnickiej 3) blisko miejsca Zjazdu. W najbliższych dniach każdy delegat
otrzyma mailem potwierdzenie noclegu i realizacji zgłoszonych w ankiecie dodatkowych potrzeb.
Przypominamy o wpłatach zjazdowych w wysokości 50 zł/os. 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. Zwrot kosztów przejazdu według zasad rozliczania z
Naczelnictwem umieszczonych na stronie zjazdowej :) Najchętniej będziemy zwracać koszty w formie
przelewu po Zjeździe – prosimy zatem o podawanie numeru konta w rozliczeniu.

Obserwatorzy
Wszyscy obserwatorzy i osoby chcące odwiedzić Zjazd proszeni są o pilne wypełnienie ankiety
zgłoszeniowej. Wejście na teren Zjazdu w Ministerstwie odbywać się będzie na podstawie wystawionych
przez biuro Zjazdu identyfkatorów - przepustek. Link do ankiety zgłoszeniowej:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpLLSePlf9FFpzziKGIzwtuulfPLHLL2MKKkxXXCHitEEuHjj8nw/viewform

Kontakt
Przed Zjazdem jeszcze na pewno wyślemy opisy Grup Problemowych i aktualne informacje
logistyczne, wszystko będzie także publikowane na stronie www.zhr.pl/zjazd i na proflu ZHR na
Facebookuu www.facebook.com/ZjazdZHR.
Wszystkie pytania dot. organizacji Zjazdu można zgłaszać na adres zjazd@zhr.pl .

Czuwaj!
Biuro Zjazdu

