KOMENDA ZLOTU 30-LECIA ZHR
Olsztyn, 13 czerwca 2019 roku

UCZESTNICY ZLOTU
KOMUNIKAT nr 03/U/2019
Druhny i Druhowie!
Prosimy o uważną lekturę.

1. BIEŻĄCE INFORMACJE I KOMUNIKACJA
1.1. WITRYNY WWW
Przypominamy, że podstawowa witryna zlotu znajduje się pod adresem http://www.zhr.pl/zhr30/.
Wszystkie szczegółowe informacje dla uczestników i zainteresowanych zlotem znajdują się pod adresem
http://zlot30.ezhr.pl.
1.2. POCZTA ELEKTRONICZNA
Został uruchomiony adres mailowy: zlot30.biuro@zhr.pl - przeznaczony jest dla uczestników.

2. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
Pod adresem baza.zhr.pl znajduje się system do rejestracji rodziców uczestników niepełnoletnich oraz dla
uczestników pełnoletnich (w tym instruktorów), który po podaniu niezbędnych informacji umożliwia pobranie i
wydrukowanie karty uczestnika zlotu.
Sposób postępowania:
- rejestracja (podanie danych rodzica i niepełnoletniego uczestnika lub danych pełnoletniego uczestnika),
- potwierdzenie faktu rejestracji poprzez kliknięcie linku w otrzymanym mailu,
- wprowadzenie dodatkowych danych uczestnika zlotu,
- pobranie i wydrukowanie karty uczestnika,
- podpisanie karty uczestnika przez uprawnione osoby,
- dostarczenie karty przez drużynowego lub bezpośrednio do komendantki/a gniazda.
UWAGA! Na stronie biura zlotu zlot30.ezhr.pl znajdują się szczegółowe informacje dotyczące procesu
rejestracyjnego w systemie pod adresem baza.zhr.pl.
Wszelkie problemy prosimy zgłaszać na adres mailowy: baza.info@zhr.pl.
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3. EKWIPUNEK UCZESTNIKA
3.1. KOMENDA ZLOTU ZAPEWNIA UCZESTNIKOM ZLOTU
a) odpowiednią, zgodną przepisami opiekę instruktorów/wychowawców,
b) możliwość udziału w programie zlotu z uwzględnieniem specyfiki i wymagań programowych gniazd
zlotowych,

c) miejsca noclegowe w gniazdach zlotowych:
- namioty gwarantowane przez gniazda zlotowe,
- łóżka polowe i materace gwarantowane przez Komendę zlotu,

d) zaplecze sanitarne i socjalne (w tym m.in. stołówki, toalety, umywalnie, prysznice),
e) wyżywienie zgodnie z określonym harmonogramem (śniadania, obiady i kolacje - stacjonarnie na
terenie zlotu oraz w formie pakietów poza terenem zlotu) oraz napoje, w tym wodę w dowolnej ilości,
a także zestawy naczyń jednorazowych do posiłków,

f) opiekę zdrowotną (szpital zlotowy, stacjonarne i mobilne punkty pierwszej pomocy),
g) transport w ramach realizacji Programu zlotu (komunikacja autobusowa i kolejowa),
h) identyfikator uprawniający do przebywania na terenie Zlotu oraz do udziału w programie zlotu,
i) pakiet Uczestnika, w tym vademecum uczestnika zlotu zawierający Regulamin zlotu.
3.2. EKWIPUNEK UCZESTNIKA
a) nienaganny mundur zgodny z regulaminami mundurowymi ZHR,
b) obuwie oraz wierzchnie okrycie przeciwdeszczowe odpowiednie do munduru (zgodne ze zasadami
obowiązującymi w środowiskach),
c) odzież osobista na min. 10 dni uwzględniająca różną pogodę, w tym czapka z daszkiem w jasnym
kolorze, klapki pod prysznic,
d) karimata, śpiwór, prześcieradło,
e) strój sportowy i sportowe obuwie, strój kąpielowy,
f) przybory do higieny osobistej, w tym krem z filtrem UV i środek przeciw insektom,
g) leki zgłoszone drużynowej/-emu i opisane w „Karcie uczestnika”,
h) kubek plastikowy lub metalowy, niezbędnik (sztućce na wszelki wypadek), manierka lub bidon,
i) przybory inne: do szycia, do pisania, mini opatrunki, latarka oraz inne zgodnie z zasadami
obowiązującymi w środowiskach.

4. WYŻYWIENIE
Węzły żywieniowe na zlocie będą obsługiwały ok. 6000 osób, dlatego Komenda Zlotu zastrzega, że będą
uwzględniane tylko te diety żywieniowe, które potwierdzone zostaną zaleceniami lekarskimi.
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5. FINANSE
5.1. ZASADY ZWROTÓW ZALICZEK
Forma zwrotu:
- gotówka - jeżeli uczestnik/rodzic wpłacił gotówką,
- przelew na rachunek bankowy – jeżeli uczestnik/rodzic dokonał płatności przelewem.
W każdym przypadku zaliczkę zwraca jednostka ZHR, do której trafiła płatność od uczestnika/rodzica.
Uczestnicy pełnoletni oraz rodzice muszą złożyć wniosek do komendanta/tki gniazda za pośrednictwem
drużynowego/ej lub opiekuna grupy.
5.2. WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WPŁATĘ SKŁADKI PROGRAMOWEJ NA ZLOT
1. Na żądanie Komenda zlotu wystawia faktury dla pojedynczych uczestników zlotu o wartości kwoty
wpłaconej za uczestnictwo w zlocie wyłącznie po przesłaniu danych na adres mailowy:
zlot30.finanse@zhr.pl.
Treść faktury, którą wystawiamy to: „składka programowa za uczestnictwo w Zlocie 30-lecia (wypoczynek)
– imię, nazwisko uczestnika”. Jeżeli oprócz imienia i nazwiska niezbędne są informacje o adresie
zamieszkania, to należy je dopisać.
2. Fakturę w postaci elektronicznej (nie wymaga podpisu i pieczątki) wysyłamy w ciągu 7 dni od daty
przesłania pełnych danych niezbędnych do jej wystawienia:
a) dane osoby, która występuje o fakturę - imię, nazwisko, telefon, mail,
b) dane uczestnika zlotu - imię, nazwisko i inne dane, które powinny być umieszczone na fakturze,
c) nazwa lub dane odbiorcy/nabywcy faktury,
d) adres odbiorcy/nabywcy faktury, który ma być na fakturze
e) NIP odbiorcy w przypadku firmy lub przedsiębiorcy.
3. Warunkiem koniecznym do wystawienia faktury jest załączenie do maila skanu/ów potwierdzenia wpłaty
lub przelewu pieniędzy do jednostki ZHR. W przypadku przelewu na konto np. drużynowej/ego należy
załączyć skan wpłaty i dodatkowo skan przelewu z konta drużynowej/ego na konto jednostki ZHR.

6. PROGRAM ZLOTU – wspólne części zlotu
2 SIERPNIA - PIĄTEK
 przed południem, po południu:
przyjazd na miejsce zlotu , pionierka i zdobnictwo
 wieczorem:
strefa instruktorska (od 22.00): otwarcie wystaw zlotowych
3 SIERPNIA - SOBOTA
 przed południem, po południu:
pionierka i zdobnictwo, rozpoczęcie gry zlotowej JAMBOREE
 wieczorem:
- 19.00 - APEL OTWIERAJĄCY ZLOT
- 21.00 - OGNISKO CAŁEGO ZLOTU
 strefa instruktorska: otwarcie kawiarenki zlotowej, początek cyklu ognisk/spotkań „Spotkanie z ...”
4 SIERPNIA - NIEDZIELA
 przed południem:
- pielgrzymka zlotowa do Gietrzwałdu / dzień skupienia w gniazdach
- 10.00 – KONFERENCJA INSTRUKTORSKA (międzynarodowa) w Olsztynie
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po południu, wieczorem:
- WIECZÓR UWIELBIENIA - Gietrzwałd
animacje i modlitwa dla dochodzących pielgrzymów, uczestników
- bicie Rekordu Guinnessa w tańcu Belgijki
- koncert zespołu „SIEWCY LEDNICY”
- 19.00 - Msza św. na błoniach Sanktuarium MB Gietrzwałdzkiej
- 20.00 - Koncert zespołu “NieMaGoTu”
- 21.00 - Apel Jasnogórski
strefa instruktorska: „Spotkanie z ...”

5 SIERPNIA - PONIEDZIAŁEK / 6 SIERPNIA - WTOREK / 7 SIERPNIA - ŚRODA
 przed południem, po południu:
ZAJĘCIA W GNIAZDACH, w programie m.ion.:
- GRA MIEJSKA w Olsztynie
- programy gniazd
- służba
- turnieje stopni harcerskich i zdobywanie nowych umiejętności
- Akademia HarcMistrzów i zajęcia dla instruktorek
- zdobywanie sprawności okolicznościowej i odznak
 strefa instruktorska: „Spotkanie z ...”, kino zlotowe
8 SIERPNIA - CZWARTEK
 przed południem, po południu:
ZAJĘCIA W GNIAZDACH, w programie m.ion.:
- GRA MIEJSKA w Olsztynie
- programy gniazd
- warsztaty zlotowe
- Akademia HarcMistrzów i zajęcia dla instruktorek
- zdobywanie sprawności okolicznościowej i odznak
 wieczorem:
- WIECZÓR WICKA
- 19.30 - Msza św.
- 20.30 - Koncert Maleo Rege Rockers dedykowany bł. W.Frelichowskiemu
 Strefa instruktorska: „Spotkanie z ...”, kino zlotowe
9 SIERPNIA - PIĄTEK
 przed południem, po południu:
OLIMPIADA SPORTOWA (na obiektach w Olsztynie i na zlocie)
m.in. I Mistrzostwa ZHR w BnO, biegi przełajowe, regaty, zawody pływackie, turniej szóstek piłkarskich,
turniej dwa ognie oraz inne gry zespołowe i zajęcia sportowe
 wieczorem:
- 20.00 - OGNISKO Organizacji Harcerek z Naczelniczką
- 20.00 - OGNISKO Organizacji Harcerzy z Naczelnikiem
- 22.00 - Koncert zespołu „Harcerskie Jazzy”
10 SIERPNIA - SOBOTA
 przed południem:
- programy gniazd
- spotkanie dla gości odwiedzających zlot
- KONFERENCJA HARCMISTRZYŃ (Olsztynek, zlot)
 po południu:
JARMARK REGIONÓW – spotkanie gniazd zlotowych
finał gry zlotowej JAMBOREE
ZHR KOMUNIKAT DLA UCZESTNIKÓW ZLOTU - 3/U/2019

Strona 4 z 5





wieczorem:
20.00 - KONCERT „Kraina Łagodności”:
- „Czerwony Tulipan”
- „Cisza jak ta”
strefa instruktorska: „Spotkanie z ...”

11 SIERPNIA - NIEDZIELA
 przed południem:
- 10.00 - Msza św. na zlocie
- 12.00 - APEL KOŃCZĄCY ZLOT
 po południu, wieczorem:
rozbiórka gniazd, sprzątanie, powrót do domów

CZUWAJ !
Komendantka Jubileuszowego Zlotu 30-lecia ZHR
hm. Małgorzata Siergiej
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