Ulotka informacyjna
DZIESIĄTKOWEGO

Gniazda Białostockiego
Zlotu ZHP Gdańsk 2018

Informacje ogólne

Wyjazd

Suwałki

22:00

5 sierpnia 2018 (niedziela)

Grajewo
22:30
Dworzec PKS przy
ul. Popiełuszki 1 w Grajewie

zbiórka:

Inne środowiska

21:00
Parking Stadionu

Parking pod
Miejskiego Białystok
Kościołem pw. Bożego
Ciała w Suwałkach
ul. 11 listopada 6

Mońki
21:45

ul. Słoneczna -główne wejście na

Parking przy Kościele pw. MB
Częstochowskiej i św.

stadion

Kazimierza w Mońkach

Powrót

Suwałki

17:30-18:30

16 sierpnia 2018 (czwartek)

Grajewo

Inne środowiska

17:30-18:30

17:00-18:00

Dworzec PKS przy
ul. Popiełuszki 1 w Grajewie

Parking Stadionu

Parking pod
Miejskiego Białystok
Kościołem pw. Bożego

Mońki

Ciała w Suwałkach

Parking przy Kościele pw. MB

ul. 11 listopada 6

Częstochowskiej i św.
Kazimierza w Mońkach

ul. Słoneczna -główne wejście na
stadion

Sprzęt obozowy
Każda Dziesiątka powinna zapewnić sobie:

Namioty - KONIECZNIE prosimy sprawdzić, czy
wszyscy mają, gdzie spać!
Apteczka - na każdą Dziesiątkę
Aparat (w miarę możliwości) - na każdą Dziesiątkę
Telefon z dostępem do Internetu (jeden na Dziesiątkę)

Sprzęt obozowy, który pojedzie na teren zlotu razem z
kwaterką, będzie można zdać w 2 terminach:

- 28.07.2018 od 10.00 do 12.00 (sobota)
- 30.07.2018 od 7.00 do 10.00 (poniedziałek)
Gromadzenie namiotów drużyn i sprzętu do magazynu na Pałacowej 3/1.
Sprzęt powinien być trwale oznaczony (imię nazwisko oraz drużyna).

Kwaterka i drużyna sztabowa:

Dalej istnieje możliwość dołączenia do drużyny sztabowej oraz pojechania
jako uczestnik na zlot razem z kwaterką zlotową wcześniej.
Każdy, kto chciałby pomóc przy tworzeniu naszego Gniazda, jest proszony
o kontakt z drużynowym drużyny sztabowej.
Nikt z tego tytułu nie poniesie dodatkowych kosztów!!

Drużynowy drużyny sztabowej:

pwd. Piotr Ożarowski - tel. 665-960-432

Biuro zlotu
Każdy wychowawca zobowiązany jest do zabrania na
Zlot kompletu następujących dokumentów:

książeczka instruktorska (instruktorzy ZHP) / oryginał dyplomu kursu
wychowawców kolonijnych (wychowawcy kolonijni);
oryginał ważnego zaświadczenia o niekaralności;
ważna książeczka sanitarno-epidemiologiczna lub oryginał
ważnego - zaświadczenia lekarskiego (do pracy z młodzieżą);
poprawnie uzupełnione i podpisane regulaminy zlotu (swój oraz
pozostałych 9 członków dziesiątki zlotowej)

Umowy wolontariackie dla wychowawców

Od 6.07.2018 do 20.07.2018 w Komendzie Chorągwi każdy wychowawca
zobowiązany jest do podpisania umowy wolontariackiej na czas zlotu

Każdy wychowawca ma obowiązek odbycia szkolenia dot.
Ochrony bezpieczeństwa dzieci w ZHP – Safe From Harm

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy www.zhp.edu.pl
i jest obowiązkowe do ukończenia do dnia 31 lipca 2018.

Kontakt do biura Gniazda Chorągwi Białostockiej:

575 743 723

aktywny od 1.08.2018 do zakończenia zlotu

Odwiedziny Zlotu

Wszelkie informacje o odwiedzinach zlotu dostępne są na stronie zlotu w
zakładce “Odwiedzający”.
Dokładny adres strony: https://gdansk2018.zhp.pl/odwiedzajacy/

Wyprawka

Wyprawka drużyny (Czterdziestki):

zadaszenie - gwiazda + namiot expressowy
namiot kuchenny (NS lub 10-tka) (dodatkowo wypożyczona - do
zwrotu)
5 kompletów ogrodowych (komplet = stół + 2 ławki)
2 palniki gazowe jednopalnikowe + butle
zestaw garnków i przyborników kuchennych
zbiorniki na wodę pitną
gaśnica (dodatkowo wypożyczona - do zwrotu)

Gwiazda - średnica: 10m, wysokość: 4m
Namiot expressowy - 3m x 3m

Wózek

Wyprawka uczestnika Zlotu:

identyfikator uczestnika - uprawnia do darmowej komunikacji miasta
Gdańsk w czasie zlotu oraz darmowy wstęp do instytucji kultury w
ramach programu modułowego
chusta zlotowa
koszulka zlotowa
plakietka zlotowa
informator zlotowy
chusta chorągwiana
worek - plecaczek
koszulka chorągwiana

Co ze sobą zabrać?
Ubrania, zarówno odpowiednie na słoneczną, jak i deszczową
pogodę:

koszulki z długim i krótkim rękawem,
spodnie długie i krótkie,
sweter lub bluza,
kurtka przeciwdeszczowa,
bielizna,
czapka z daszkiem!
mundur (koszula, spódnica/spodnie,
nakrycie głowy, getry, pas harcerski),
buty lekkie,
buty nieprzemakalne.

Kosmetyki, które zmieszczą się z łatwością do kosmetyczki:

szampon,
żel pod prysznic/mydło,
szczoteczka do zębów i pasta,
szczotka do włosów/grzebień,
dezodorant,
dwa ręczniki,
krem z filtrem słonecznym,
preparat od komarów i po ugryzieniu.

Przydatne drobiazgi:

igła i nici,
mały plecak/torba,
2 materiałowe torby,
długopis i zeszyt/notes,
sznurek,
kilka reklamówek foliowych,
okulary przeciwsłoneczne,
śpiewnik,
latarka,
powerbank i ładowarka.

Rzeczy posiłkowe (które pomogą w odzyskiwaniu energii po
przeżytych przygodach):

menażka (lub miseczka i talerz),
niezbędnik/nóż, widelec, łyżka,
kubek metalowy lub plastikowy,
bidon,
śniadaniówka.

Rzeczy noclegowe (bo bez dobrego snu żaden wyjazd się nie
uda):

śpiwór (który sprawdzi się w
temperaturze około 10 stopni),
karimata/mata/materac
poduszka.

WAŻNE!!

Prosimy o zabranie ze sobą:

PODSTEMPLOWANEJ legitymacji szkolnej z wpisanym PESELEM;
pieniądze na drobne wydatki;
dodatkowo - prowiant / kanapki i wodę na drogę na Zlot

WAŻNE!!

Osoby, które przyjmują leki stałe, powinny posiadać je w dawce
wystarczającej na czas trwania zlotu doliczając dwa dni.
Informacje o sposobie dawkowania leków muszą być zamieszczone w
karcie uczestnika. Leki uczestnik (w przypadku uczestników niepełnoletnich
leki przechowuje opiekun) powinien przechowywać w specjalnym
pojemniku, trwale opisanym imieniem i nazwiskiem, w oryginalnych
opakowaniach z załączoną informacją o sposobie dawkowania.

Ze względu na możliwe częste wyjazdy autokarowe w trakcie zlotu, osoby
chorujące na chorobę lokomocyjną powinny we własnym zakresie zapewnić
odpowiednie leki.

Na zlocie uczestnicy nie będą mieli swobodnego dostępu do prądu.

W

razie kontaktu z dzieckiem prosimy o kontaktowanie się z drużynowym.

Prosimy o nie zabieranie przez uczestników wartościowych przedmiotów
(telefonów, tabletów, laptopów, MP3/MP4). Za zgubione lub zniszczone
przedmioty organizator nie ponosi odpowiedzialności.

