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Słowo Komendanta Chorągwi

Druhny i Druhowie!

Po pełnych przygód wakacjach powracamy do swych harcerskich obowiązków - rozpoczynamy 

zbiórki i planujemy harcerskie działania. Warto wykorzystać wrześniową aurę i dziarsko wejść  

w nowy rok wyzwań w niecodzienny sposób. 

Wydarzeniem, które zainspiruje do pracy, naładuje akumulatory i nakręci pozytywnie Wasze 

środowiska będzie tegoroczny Zlot ZHP Chorągwi Kieleckiej, którego hasłem przewodnim jest 

„Powrót do korzeni”. Co oznaczają te słowa? Proponujemy Wam wspólną wyprawę do tego, co 

stanowi podstawę ruchu harcerskiego i z czego czerpiemy energię do pracy. Razem powrócimy 

także do korzeni naszej tradycji i tożsamości kulturowej, czemu będzie sprzyjała lokalizacja Zlotu. 

Spotykamy się w miejscu szczególnym - Parku Etnograficznym w Tokarni - Muzeum Wsi Kielec-

kiej. Wszystkich Was serdecznie zapraszam i  namawiam do rozpoczęcia przygotowań już teraz. 

Nieodłącznym elementem Zlotu ZHP Chorągwi Kieleckiej jest propozycja programowa –  

– Odznaka Chorągwiana „Jodła”, której założenia pragniemy Wam zaprezentować. 

Wróćmy razem do naszych korzeni, korzeni skautingu i harcerstwa. Pokażmy siłę i jedność  

naszych środowisk. Bądźmy wszyscy razem!

Czuwaj !
hm. Tomasz Rejmer
Komendant ZHP
Chorągwi Kieleckiej



PODSTAWOWE INFORMACJE

Miejsce Zlotu: Park Etnograficzny w Tokarni - Muzeum Wsi Kieleckiej

Gniazda Metodyczne, Seniorów i Gości: Park Etnograficzny w Tokarni - Muzeum Wsi Kieleckiej

Gniazdo Zuchowe: Gimnazjum w Tokarni

Termin Zlotu: 15-17 września 2017 r.

Dzień Kwatermistrzowski: 14 września 2017 r.

KOMENDA ZLOTU

hm. Małgorzata Ślaska – Komendant Zlotu 

hm. Arkadiusz Szostak – Z-ca Komendanta ds. programowych

phm. Łukasz Mucha – Z-ca Komendanta ds. organizacyjnych 

hm. Milot Jakubowski – Z-ca Komendanta ds. logistycznych

dh. Katarzyna Siwczyk – Członek Komendy – kierownik biura zlotu 

pwd. Martyna Wypych – Członek Komendy ds. finansowych i promocji

phm. Maciej Szkatuła – Członek Komendy ds. programu zuchowego 

phm. Dorota Małek- Nowak – Członek Komendy ds. programu NS 

phm. Mateusz Ślaski – Członek Komendy ds. zabezpieczenia (HSZ)

hm. Dariusz Czupryński – Członek Komendy ds. zabezpieczenia med.

PROGRAM ZLOTU

Dzień 0: 14 września 2017 r. (czwartek)

• dzień kwatermistrzowski dla biwaków metodycznych

Dzień 1: 15 września 2017 r. (piątek)

Przedpołudnie

• przyjazd patroli zlotowych

• zagospodarowanie biwaków metodycznych

• apel inauguracyjny Zlotu

• prezentacja Gniazda Regionalnego Chorągwi/Hufców i Zlotu

• prezentacja Gniazd Metodycznych



Popołudnie

• „Powrót do korzeni” – metodyczne punkty aktywności

Wieczór

• koncert zlotowy

Dzień 2: 16 września 2017 r. (sobota)

Przedpołudnie

• przyjazd gromad zuchowych

• „Powrót do korzeni” –  specjalnościowe punkty aktywności

Popołudnie

• piknik rodzinny

Wieczór

• ognisko i wręczenie Odznaki Chorągwianej „Jodła”

Dzień 3: 17 września 2017 r. (niedziela)

Przedpołudnie

• zlotowa msza święta

• apel kończący zlot

ODPŁATNOŚCI I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Zgłoszenia na Zlot będą odbywać się poprzez stronę internetową Chorągwi Kieleckiej, w prze-

znaczonej do tego zakładce. Ankieta zgłoszeniowa zostanie udostępniona na stronie 3 kwiet-

nia 2017 r. Patrol zostaje uznany za zgłoszony, jeśli wypełni ankietę zgłoszeniową i dołączy do niej 

potwierdzenie uiszczenia dodatkowej składki zadaniowej, której wysokość uzależniona jest od 

śródrocznej aktywności jednostki (drużyny): 

• 100% wysokości składki zadaniowej – wszystkie patrole: 120 zł od osoby

• 80% wysokości składki zadaniowej dla patroli, które wykonały zadania w ramach Chorą-

gwianej Odznaki „Jodła”: 96 zł od osoby

• 50% wysokości składki zadaniowej dla patroli, nagrodzonych laureatów w ramach Chorą-

gwianej Odznaki „Jodła” 60 zł od osoby



Termin zgłoszeń: 3 kwietnia-31 maja 2017 r. 

Termin płatności końcowej: 31 sierpnia 2017 r. 

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych patroli: 1 września 2017 r.

Z odpłatności za udział w zlocie zwolnieni są:

• opiekunowie patroli

• komendanci Gniazd Zlotowych

• osoby realizujące program na Zlocie (częściowo)

• służby zlotowe (IST, HSZ, ratownicy) 

DOKONANIE WPŁAT

Wpłat z tytułu odpłatności, w tym zaliczek należy dokonywać na konto ZHP Chorągwi Kieleckiej. 

Zaliczkę w wysokości 20,00 zł od uczestnika należy wpłacić w terminie do 1 czerwca 2017 r.

W ramach odpłatności zapewniamy:

• miejsce noclegowe, sprzęt biwakowy (nie dotyczy wędrowników)

• wyprawkę uczestnika

• dostęp do wody i sanitariatów

• pakiety żywieniowe w piątek i sobotę 

• niezapomnianą przygodę i atrakcyjny program

• nagrody w konkursach, turniejach itp.

We własnym zakresie patrole powinny sobie zapewnić:

• transport

• ubezpieczenie

INFORMACJE DLA KOMEND HUFCÓW

• Każdy hufiec przygotowuje i przedstawia Komendzie Zlotu warsztat jaki będzie prowadził 

na Zlocie

• Gniazdo Regionalne będzie pokazywać potencjał naszej Chorągwi. Znajdzie się w nim 

miejsce na zaprezentowanie dorobku i promocję każdego hufca. Środowiska będą miały 

możliwość ekspozycji banerów, plakatów sponsorów oraz punktów informacyjnych insty-

tucji, czy produktów turstycznych. 



KONTAKT Z ORGANIZATOREM
Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Kielecka

ul. Pańska 1a

tel. 41 344 65 55

e-mail: zlot2017@kielecka.zhp.pl

https://www.facebook.com/ChKieleckaZHP

http://kielecka.zhp.pl/




