XXIV Zlot Gromad i Drużyn
Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP
"Nasze ŚpiewoGranie"
Cele:
Poznanie zwyczajów i tradycji gromad i drużyn hufca;
Podsumowanie całorocznej pracy gromad i drużyn hufca;
Prezentacja dorobku gromad i drużyn;
Prezentacja artystyczna gromad i drużyn;
Popularyzacja piosenki harcerskiej;
Integracja środowiska hufca;
Rozwój zuchów i harcerzy przez przygotowanie zajęć
dla innych;
Propagowanie aktywności na świeżym powietrzu.
Organizatorzy:
Komenda Hufca Ziemi Wadowickiej;
Krąg Instruktorski "Przestrzeń";
gromady i drużyny Hufca Ziemi Wadowickiej.
Komenda zlotu:
Komendantka: phm. Julia Moskwa.
Zespół programowy: pwd. Patrycja Kudela. pwd. Wanda Sarapata.
phm. Adam Świetlik, phm. Mateusz Gonciarczyk,
phm. Daniel Pasierbek, pwd. Kamil Pacułt.
Uczestnicy:
Uczestnikami zlotu mogą być gromady zuchowe, drużyny
harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze Hufca Ziemi
Wadowickiej.
Warunkiem uczestnictwa jest uregulowanie składek harcerskich.
Maksymalnie 25 osób (wraz z drużynowym) z jednej
gromady/drużyny.
Data i miejsce zlotu:
Zlot odbędzie się w sobotę 28 maja 2022 r. w formie gry terenowej
na terenie Parku Miejskiego w Wadowicach.
Zlot potrwa od 8:00 do 20:00 (harmonogram zostanie rozesłany
później).
Wpisowe:
Wpisowe wynosi 25 zł płatne w dniu rozpoczęcia zlotu gotówką za
ilość zgłoszonych osób. Jedna osoba (drużynowy/opiekun)
zwolniona jest z opłaty.
Organizatorzy zapewniają:
Atrakcyjny program przygotowany przez gromady i drużyny hufca,
pamiątkową plakietkę, obiad, dyplomy uczestnictwa,
udział w wieczornym koncercie w parku,
nagrodę dla jednostki, która wygra współzawodnictwo Zlotu,
nagrodę dla jednostki, która wygra współzawodnictwo Festiwalu.
Wyposażenie:
Każda gromada/drużyna powinna posiadać: apteczkę, zgody
rodziców na udział w zlocie, płyn dezynfekcyjny, proporzec lub
totem.

Każdy uczestnik powinien posiadać:
Pełne umundurowanie (na czas gry rano można ubrać koszulki
drużyny i chusty, umundurowanie potrzebne będzie po poudniu),
obuwie i ubiór odpowiednie do pogody, sztućce.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia gromady/drużyny należy dokonać przez formularz
do dnia 13 maja 2022.
Ewentualne korekty dotyczące ilości osób do 23 maja 2022.
Razem ze zgłoszeniem (do 13 maja) należy przesłać opis
przygotowanego punktu, który jest obowiązkowym zadaniem dla
zgłoszonych gromad/drużyn.
Zadania przedzlotowe:
1._W związku z tym, że zlot organizujemy wspólnie, zadaniem
każdej gromady/drużyny jest przygotowanie punktu gry
terenowej dla pozostałych jednostek hufca.
czas punkt - 15 minut;
miejsce – park, bez dostępu do wody, prądu, każdy ma
równe warunki;
punkt ma prezentować zabawę podwórkową, zabawę
plenerową, zabawę na świeżym powietrzu. Zabawa
powinna zawierać walor edukacyjny. Proponujemy
przygotowywać punkty w duchu less-waste (nie generując
odpadów);
przygotowuje go cała drużyna i przyjmie całą drużynę każdy musi być zaangażowany;
adekwatny dla każdego pionu (od zucha do wędrownika,
mogą być różne warianty punktu w zależności od wieku
uczestników);
kwota do wykorzystania na materiały: 70 zł.
Szczegółową listę materiałów do realizacji punktu, należy przesłać
razem ze zgłoszeniem do 13 maja.
2. Przygotujcie wystawkę waszej gromady/drużyny
Wystawka na twardym kartonie o formacie kartki A3 w układzie
pionowym, prezentującą najważniejsze wydarzenia w waszej
gromadzie/drużynie w bieżącym roku harcerskim. Wystawka
powinna zawierać wyraźnie napisaną nazwę gromady/drużyny.
3. Występ Festiwalowy
Zadanie festiwalowe to przygotowanie i wykonanie jednej
piosenki z nurtu współczesnej polskiej muzyki popularnej (uwaga
– w gatunku tym nie mieści się disco-polo, piosenka nie może
zawierać wulgaryzmów i promować nieodpowiednich treści,
niezgodnych z wartościami harcerskimi).
Dodatkowym utrudnieniem będą warunki plenerowe i krótki czas
przygotowania do wejścia na scenę, co należy wziąć pod uwagę
przy przygotowaniach. Wasze występy będzie oceniało
profesjonalne jury, które wyłoni zwycięzców
Postanowienia końcowe:
Kwestie sporne dotyczące interpretacji regulaminu rozstrzygane
będą indywidualnie. Organizatorzy służą pomocą i radą, w razie
potrzeby, prosimy o kontakt w sprawach związanych z:
- Festiwalem z pwd. Wandą Sarapatą,
- Finansami i zakupami z pwd. Patrycją Kudelą,
- Programem z phm. Adamem Świetlikiem.

