
REGULAMIN 
XXII ZLOTU DRUŻYN HUFCA ZIEMI WADOWICKIEJ

24-26 maja 2019, Wadowice
CZUWAJ ZDRÓW!

NA START!

Zlot  Drużyn  to  okazja  do  podsumowania
roku harcerskiego,  w zeszłym roku akcent
zlotowy  był  przesunięty  na  świętowanie
stulecia  niepodległości,  w  tej  edycji  zlotu
stawiamy na zdrowie! Bo tylko zdrowy zuch
i  zuchna,  zdrowy  druh  i  druhna  mogą
czuwać  i  pełnić  harcerską  służbę  tak  jak
trzeba!

CELE

 zwrócenie uwagi zuchów 
i harcerzy na konieczność 
podejmowania codziennej 
ochrony własnego zdrowia 
i prowadzenia aktywnego 
i higienicznego trybu życia;

 podsumowanie całorocznej 
pracy programowej jednostek 
Hufca;

 integracja gromad i drużyn 
podczas wspólnej zabawy;

 prezentacja dorobku gromad 
i drużyn;

 promowanie aktywnego trybu 
życia, aktywności i zabawy na 
świeżym powietrzu;

ORGANIZATOR

Organizatorem XXII  Zlotu Drużyn Hufca
Ziemi Wadowickiej jest Komenda Hufca
Ziemi  Wadowickiej  ZHP  z  siedzibą  
w Wadowicach, ul. Teatralna 2.

Jednostka sztabowa: 
Namiestnictwo Wędrownicze Hufca  
Ziemi Wadowickiej.

KOMENDA ZLOTU

Komendant – hm. Marcin Homel 
Z-ca Komendanta – hm. Robert Kadela 
Skarbnik – hm. Tadeusz Zieliński 



Członek komendy – phm. Barbara 
Opoka 
Zespół programowy: phm. Sonia 
Knapczyk;  hm. Monika Glanowska, hm.
Dagmara Duda, phm. Anna Najbor, 
pwd. Julia Moskwa 

UCZESTNICY

Uczestnikami Zlotu mogą być gromady 
zuchowe, drużyny harcerskie, 
starszoharcerskie, nieprzetartego szlaku,
seniorzy oraz instruktorzy Hufca Ziemi 
Wadowickiej. 

Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest 
uregulowanie składek harcerskich. 
Jednostki, które nie mają pokrytych 
składek za bieżący rok harcerski nie 
mogą wziąć udziału w Zlocie. 

DATA I MIEJSCE ZLOTU

Zlot odbędzie się 24-26 maja 2019 r. 
w Wadowicach. 

Gromady  zuchowe  i  drużyny  będą
zakwaterowane w szkołach na terenie
Wadowic:

Zuchy – Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Jana Pawła II, 34-100 Wadowice, os. 
Pod Skarpą 10

Harcerze,harcerze starsi – Szkoła 
Podstawowa nr 5 im. Mikołaja 
Kopernika, 34-100 Wadowice, os. 
Kopernika 11 

WPISOWE

Wpisowe wynosi 30 zł (w terminie 
zgłoszeń). 

Zgłoszenia po terminie związane są 
z wyższym wpisowym – 40 zł.  Opłata za
ilość zgłoszonych osób. Drużynowi 
zwolnieni z odpłatności. 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

pamiątkową plakietkę, obiad 
w sobotę, herbatę do posiłków, dobry 
i atrakcyjny program, dyplomy 
uczestnictwa, nagrody dla najlepszych 
gromad i drużyn oraz inne atrakcje 
i niespodzianki! 

WYPOSAŻENIE

Niezbędne wyposażenie 
gromady/drużyny: zezwolenia od 
rodziców/opiekunów na udział 
w zlocie, wyposażona apteczka, 
proporzec/totem, karimaty (podkładki 
do siedzenia z Gdańska).

Niezbędne wyposażenie uczestnika: 
kubek, karimata, śpiwór, latarka, notes, 
długopis, kurtka przeciwdeszczowa, 
pełne umundurowanie, koszulka 
harcerska, buty na zmianę 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 
12 maja br. 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 

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

ZADANIA PRZEDZLOTOWE

1. Przygotujcie wystawkę Waszej 
gromady/drużyny na bristolu o 
wymiarach 50 x 70 cm, 
prezentującą najważniejsze 
wydarzenia w waszej 
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drużynie/gromadzie w bieżącym
roku harcerskim.  

- bristol o wym. 50 x 70 cm
- prezentacja pionowo (prezentacja
w antyramie, którą zapewnia 
Hufiec), bez wypukłych elementów  
- kolor bristolu w barwach jednostki

2. Zadanie w namiestnictwach – 
każde namiestnictwo 
przygotowuje krótką prezentację
pionu na ognisko.

3. Przed zlotem zrealizujcie jedną 
zbiórkę, która będzie stawiała na
zdrowie (sportową, o zdrowym 
trybie życia i in.).  Zdjęcie (1-3 

zdjęć) ze zbiórki należy wysłać 
na adres mailowy 
sonia.knapczyk@zhp.net.pl 
do 19 maja br.

WSPÓŁZAWODNICTWO ZLOTOWE  - 
OCENIE PODLEGAJĄ:

 aktywny udział w zajęciach 
programowych 

 zadania przedzlotowe 
 umundurowanie członków 

gromady/drużyny  
 totem/proporzec (wspólny apel 

hufca)
 wystawka drużyny  

RAMOWY PROGRAM

PIĄTEK 

16:30-17:30 – przyjazd na miejsce zlotu, 
zakwaterowanie 

18:00 – apele w pionach rozpoczynające 
Zlot 

18:30-19:30 – kolacja 

20:30 –wieczorny blok programowy: ognisko
hufcowe

SOBOTA

7:30 – pobudka 

7:30-8:30 – śniadanie 

9:00-13:00 – przedpołudniowy blok 
programowy

13:00-14:00 – obiad  

14:30-18:00 – popołudniowy blok 
programowy  

18:30-19:00 – kolacja 

19:30 – happening na rynku – 

20:00 –  wieczorny blok programowy 

NIEDZIELA

7:30 – pobudka 

8:30 – msza święta

10:00 – apel kończący Zlot 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ostateczna interpretacja Regulaminu 
należy do Organizatora. 

Czuwaj!

Komenda Hufca Ziemi Wadowickiej
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