
 
 

INFORMATOR ZLOTOWY 
 

Termin, miejsce, zgłoszenia, koszt uczestnictwa i terminy wpłat:  
 

 Zlot odbędzie się w terminie 22-24 września 2017 w Olsztynie 

 zgłoszenia do 17 września 2017 drużynami/patrolami (link do arkusza zgłoszeniowego: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHl9Pq0F0n8s4Q_4Sy3Q2WDEnWOtGcP1uAJEZ9fJ8
dtBFi1g/viewform?usp=sf_link) 

 koszt uczestnictwa w zlocie dla zuchów i harcerzy wynosi 10 zł (w tym sobotni obiad) 

 Wpłaty za zlot należy uregulować do 19 września 2017 na nr konta 13 1600 1462 1839 6916 2000 0001 
lub w biurze hufca ZHP Rodło ul. Kopernika 45 w Olsztynie 

 

Adres zakwaterowania uczestników podczas zlotu będzie ogłoszony, gdy poznamy ilość osób 
zgłoszonych na zlot. 
 

Dokumenty uczestnika zlotu: 
Każdy uczestnik musi: 
 

 przekazać drużynowemu zgodę na uczestnictwo w zlocie do 17 września 2017 

 posiadać, w czasie zlotu, aktualną legitymację szkolną - bowiem upoważnia ona do wszystkich zniżek, 
bez aktualnej i czytelnej legitymacji uczestnicy we własnym zakresie będą musieli dopłacać za przejazdy 

 posiadać bilety na przejazdy po mieście 

 mieć opłacone składki do września 2017 włącznie 

 

Drużynowi/Patrolowi po otrzymaniu dokumentów oraz wpłat uczestników, zgłaszają jednostki poprzez 
ankietę aplikacyjną, a także poprzez dosłanie listy do ubezpieczenia NNW do 18 września. 
 

Instruktorzy także zgłaszają się poprzez ankietę zgłoszeniową.  

 
UWAGA: Każdy uczestnik otrzymuje koszulkę zlotową. Koszulki zamawiane są wcześniej, dlatego przy ich 
odbiorze nie gwarantujemy kompletnej dostępności rozmiarów podanych podczas zgłoszeń. 
 

W programie zlotu min.: 
 

 wielka gra terenowa w sobotę 

 wystawa historii hufca w muzeum nowoczesności 

 miasteczko zlotowe w Parku Centralnym 

 koncert na staromiejskiej scenie (zuchy pod opieką rodziców) 

 apel z poświęceniem nowego sztandaru, poprzedzony Mszą Św. 

 energiczna ZUMBA dla zuchów i harcerzy 

 zawody sumo dla harcerzy 

 zawody kajakowe dla harcerzy i harcerzy starszych 

 regaty dla wędrowników (wymagany patent żeglarski u przynajmniej jednej osoby w zespole) 

 zawody ratownicze; nocne oglądanie gwiazd dla wędrowników 

 
ZADANIE PRZEDZLOTOWE: Każda drużyna ma za zadanie nakręcić film o swojej drużynie- czas trwania 
filmu ok. 1 minuta 

 

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW: 
W razie wszelkich pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem hufca Rodło w Olsztynie: 
Hufiec „Rodło” Olsztyn (ul. Kopernika 45; III Piętro) 10-512 Olsztyn, 
Godziny otwarcia można sprawdzić na stronie: www.rodlo.zhp.pl lub e-mailowo: rodlo@zhp.pl 

 
Ze względu na różnice wiekowe, zainteresowania, możliwości kondycyjne czy specyfikę drużyny poszczególne 
jednostki będą miały plan dopasowany do swoich potrzeb i zainteresowań.  
 

Jednostki, które udają się jedynie na sobotnią grę spotykają się o godzinie 9:30 w Parku Centralnym - koszt 
uczestnictwa się nie zmienia- uczestnicy także mają zapewniony obiad. Gra kończy się ok 18:00.  
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