KOMENDA ZLOTU XXX-lecia ZHR
UCZESTNICY ZLOTU
Olsztyn, 26 kwietnia 2019 roku

KOMUNIKAT nr 02/U/2019
Druhny i Druhowie!
Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami.

1. WITRYNA BIURA ZLOTU – podstawowe źródło informacji: http://zlot30.ezhr.pl
Przypominamy i polecamy witrynę informacyjną biura zlotu, gdzie znajdziecie wszystkie aktualne
informacje oraz możliwości kontaktu.

2. PŁATNOŚCI – termin: 30 kwietnia
Przypominamy o wpłatach za zlot. Koszt udziału w Zlocie wynosi 390 zł za osobę.
Całkowite kwoty za całą drużynę, czyli wszystkich uczestników i opiekunów, powinny być wpłacone
na rachunek bankowy macierzystej chorągwi w terminie do 30 kwietnia 2019 roku.
UWAGA! Nie należy dokonywać wpłat bezpośrednio na konto zlotowe.

3. WERYFIKACJA DRUŻYN BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZLOCIE - termin: 13 maja
Na witrynie biura zlotu znajduje się wykaz wszystkich drużyn/jednostek biorących udział w zlocie
z podziałem na chorągwie:
- Organizacja Harcerek - http://zlot30.ezhr.pl/organizacja-harcerek
- Organizacja Harcerzy - http://zlot30.ezhr.pl/organizacja-harcerzy
Prosimy wszystkie drużynowe i drużynowych, których drużyny wybierają się na zlot o sprawdzenie, czy
widnieją na tej liście, czy zgadza się liczba uczestników (razem z opiekunem) oraz czy zgadza się
sumaryczna (za drużynę/jednostkę) kwota wpłat dokonanych na zlot.
Jeśli kogoś nie ma lub nie zgadza się liczba uczestników lub kwota należy wypełnić formularz
WERYFIKACJA INFORMACJI O WPŁATACH pod adresem http://zlot30.ezhr.pl/finanse i dalej wybierając
odpowiedni link. Termin weryfikacji przez drużynowych mija 13 maja 2019 roku.

4. KONKURS NA PIOSENKĘ ZLOTOWĄ
Z nadesłanych piosenek jury konkursowe wybrało 3 najlepsze ze zgłoszonych. Zapraszamy Was do
wyboru piosenki zlotowej spośród tych trzech.
Głosowanie rozpocznie się 26 kwietnia 2019 roku na Facebooku - wypatrujcie wiadomości!
https://www.facebook.com/zlotzhr3.0/

5. REJESTRACJA I KARTY UCZESTNIKA ZLOTU
W połowie maja ruszy system rejestracji uczestników zlotu. Wydrukowane karty uczestników,
uzupełnione oraz podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku uczestników
niepełnoletnich) muszą być zebrane przez drużynowych i dostarczone do komendanta właściwego
gniazda w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2019 roku.
CZUWAJ!
Komendantka Zlotu XXX-lecia ZHR
hm. Małgorzata Siergiej

