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XIX Zlot Drużyn Hufca Ziemi Wadowickie 

WYZWOLIĆ ENERGIĘ!  
20-22 maja 2016 r. 

 

 

1. Założenia programowe Zlotu 

Zlot Drużyn Hufca to okazja do integracji wspólnoty zuchów i harcerzy oraz podsumowania 

całorocznej pracy gromad i drużyn Hufca Ziemi Wadowickiej.  W tym czasie jednostki prezentują 

się środowisku harcerskiemu, a Komendzie Hufca przedstawiają  dokumentację programową, 

umundurowanie i zadania przedzlotowe. Tegoroczny zlotowy program zainspirowany jest 

propozycją programową  ZHP „Stop bierności – wyzwolić energię!” 

 

2. Cele Zlotu: 

 podsumowanie pracy programowej 

jednostek Hufca 

 integracja gromad i drużyn podczas wspólnej 

zabawy 

 prezentacja dorobku gromad i drużyn 

 promowanie aktywnego trybu życia 

 realizacja założeń propozycji programowej 

ZHP „Stop bierności – Wyzwolić energię!” 

 

3. Organizator:  

Komenda Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP 

 

4. Komenda Zlotu: 

Komendant – hm. Marcin Homel 

Zespół programowy: phm. Sonia Knapczyk, phm. Monika Glanowska (program zuchowy), phm. 

Dagmara Duda (program harcerski), phm. Anna Najbor (program starszo harcerski), dh. Julia 

Moskwa (program wędrowniczy). 

 

5. Uczestnicy: 

Uczestnikami Zlotu mogą być gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszo harcerskie, 

wędrownicze oraz instruktorzy Hufca Ziemi Wadowickiej. 
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6. Termin i miejsce: Zlot odbędzie się  20-22 maja 2016 r. w Wadowicach. 

 

7. Wpisowe:  

W terminie zgłoszeń – 30 zł 

Po terminie zgłoszeń – 40 zł 

Opłata za ilość zgłoszonych osób. Drużynowi zwolnieni z opłaty. 

 

8. Zakwaterowanie:  

 Gromady zuchowe zakwaterowane będą w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II 

(os. Pod Skarpą 10, Wadowice) 

 Drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze zakwaterowane będą w Zespole 

Szkół Publicznych nr 2 (os. Kopernika 11, Wadowice) 

 

9. Wyposażenie: 

Niezbędnym wyposażeniem każdej gromady 

i drużyny będą:  

 zezwolenia od rodziców na udział w 

zlocie 

 apteczka 

 dokumentacja drużyny za bieżący rok 

harcerski 

 prowiant na kolację/śniadanie 

 

Niezbędnym wyposażeniem każdego 

uczestnika będą:  

 pełne umundurowanie 

 kubek 

 karimata 

 śpiwór 

 latarka (obowiązkowo-niezbędna do 

zajęć programowych!) 

 odzież i obuwie turystyczne 

 kurtka przeciwdeszczowa 

 

10. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 maja (piątek) na adres: wadowice@zhp.pl oraz 

sonia.knapczyk@zhp.net.pl   

W zgłoszeniu należy podać:  

- nazwę drużyny/gromady,  

- ilość zgłoszonych osób 

- imię i nazwisko opiekuna, telefon  kontaktowy 

- gromady zuchowe – muszą podać ilość zuchów chcących zdobywać poszczególne 

sprawności indywidualne (lista w Regulaminie) 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z phm. Sonia Knapczyk sonia.knapczyk@zhp.net.pl   

 

mailto:wadowice@zhp.pl
mailto:sonia.knapczyk@zhp.net.pl
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11. Organizatorzy zapewniają: pamiątkową plakietkę, obiad w sobotę, herbatę do 

posiłków, dobry i atrakcyjny program, koncert , dyplomy uczestnictwa, nagrody dla 

najlepszych gromad i drużyn oraz inne atrakcje i niespodzianki! 

 

12.  Zadania przedzlotowe: 

 Proporzec drużyny i totem gromady 

Na Zlocie każda jednostka musi się wspaniale zaprezentować! Dlatego prosimy o zabranie 

proporców drużyn i totemów gromad. Jeśli nie macie swojego proporca/ totemu – przygotujcie 

na Zlot koniecznie! 

 

 Wystawka drużyny/gromady 

Przygotujcie wystawkę z ostatniego roku – najważniejsze dla Was wydarzenia i wspomnienia. 

Niech nie zabraknie  Waszych zdjęć i elementów związanych z ostatnim rokiem działania.  

Wytyczne (prosimy zachować je wszystkie!)  

- Wystawki będą prezentowane w antyramach 50 cm x 70 cm – taki też wymiar mają mieć 

wystawki gromad/drużyn przygotowane na twardym papierze.  

- Kolor tła (brystolu na który będzie wasza wystawka) odpowiada kolorowi waszego pionu. 

zuchy – żółty; harcerze – pomarańczowy; harcerze starsi – granatowy; wędrownicy – czerwony  

- Wystawka ma być przygotowana w poziomie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystawki o innych wymiarach, niespełniające wymagań technicznych nie będą podlegały 

ocenie. Liczymy na kreatywne rozwiązania! 

 

 Zadanie w pionach – o szczegółach poinformują namiestnicy podczas majowego 

spotkania  

 

 Uzupełniona dokumentacja drużyny/ gromady – kronika i książka pracy za 

bieżący rok harcerski. Dokumentacje należy oddać w pierwszym dniu Zlotu. 

<- 50 cm -> 

<- 7
0

 cm
 -> 
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13. W czasie Zlotu oceniane będą także: 

 umundurowanie członków gromady/drużyny (współzawodnictwo gromad i drużyn 

2015/16) 

 dokumentacja drużyny (kronika, książka pracy) 

 wystawka drużyny 

 

14. Ramowy program Zlotu:  

 

PIĄTEK 

16:00 – 17:00 – przyjazd na miejsce zlotu, zakwaterowanie 

17:30-18:00 – apel rozpoczynający Zlot (przy szkole nr 5) 

18:00 – kolacja  

20:00-22:00 – koncert zespołu CISZA JAK TA (przy szkole nr 1) 

22:00-23:00 – program wieczorny 

 

SOBOTA 

7:30 – pobudka 

 7:30 – 8:30 – śniadanie 

 9:00 – 11:30 – blok programowy I* 

 12:00 – flashmob na rynku wadowickim 

 13:30 – 14:30 – obiad  

 15:00 – 18:00 – blok programowy II 

 19:00 – kolacja 

 20:00 – ognisko wspólne dla wszystkich pionów 

 21:00-23:00 – blok programowy III: zajęcia w pionach 

23:00 – cisza nocna  

 

     NIEDZIELA 

 7:30 – pobudka 

 8:30 – msza święta w kościele pw. św. Piotra 

 10:00 – apel kończący Zlot 

 

*PROGRAM ZUCHOWY 

Zuchom podczas tegorocznego Zlotu proponujemy zdobywanie jednej 

z podanych sprawności indywidualnych. Przy zgłoszeniu prosimy drużynowych 

o podanie ilu zuchów zdecydowało się na poszczególne sprawności. Uwaga! 

Później zmiany nie będą możliwe, więc trzeba dobrze przemyśleć wybór. Mamy nadzieję, że 

każdy znajdzie coś dla siebie. 
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 Rzeźbiarka 
/Rzeźbiarz 

 Grajek 
 Łamigłowa 
 Śmieszek 

 Gimnastyk 
 Sobieradek 
 Mistrz gier i zabaw 
 Charakteryzator 
 Fryzjer 

 Mistrz kometki 
 Tancerz 
 Bajarz

 

15. Postanowienia końcowe 

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

 

Zapraszamy serdecznie! 

Czuwaj! 

Komenda Hufca 

 

Partnerzy: 

 

 


