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ZWI¥ZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
CHOR¥GIEW KRAKOWSKA

HUFIEC ZIEMI WADOWICKIEJ ZHP100 LECIE HARCERSTWA

Termin i miejsce:

Organizatorzy: 

Komenda zlotu:

Komendant zlotu: 

Kwatermistrz: 

OboŸny: 

Instruktorzy programowi:

Z-ca Komendanta Hufca ds.. programowych: 

Pe³nomocnik hufca ds... zagranicznych:

Szef Zespo³u Kadry Kszta³c¹cej: 

pion zuchowy: 

pion harcerski: 

pion starszoharcerski: 

pion wêdrowniczy: 

Wizerunek zlotu: 

Rzecznik prasowy: 

Szef s³u¿by medycznej i porz¹dkowej:

Cele Zlotu:

Uczestnicy:

Wadowice 17 – 19 wrzeœnia 2010

ZHP Hufiec Ziemi Wadowickiej

ZHP Chor¹giew Krakowska im. Tadeusza Koœciuszki

Urz¹d Gminy Wadowice

hm. Marcin Homel

pwd. Maciej Kwiecieñ

pwd. Jaros³aw Jesio³owski

phm. Aneta Homel

phm. Anna Waga

pwd. Barbara Jamróz

pwd. Monika Glanowska

phm. Dorota Sarapata 

HO Sonia Knapczyk

pwd. Ewa S³upska

hm. Robert Kadela

phm. Dorota Polan

dh Piotr Gracjasz 

- uczczenie obchodów 100–lecia harcerstwa

- inauguracja nowego roku harcerskiego

 2010/2011

- integracja dru¿yn z Chor¹gwi Krakowskiej

promocja walorów Ziemi Wadowickiej

- zuchy, harcerze, harcerze starsi, wêdrownicy, 

dru¿yny Nieprzetartego Szlaku, instruktorzy oraz 

Seniorzy ZHP, zaproszeni goœcie.

- Liczebnoœæ patrolu wynosi: 6-9 + 1 opiekun

Noclegi:

Wyposa¿enie patroli i uczestników:

Organizatorzy zapewniaj¹:

Zadania przedzlotowe:

- Zuchy, Nieprzetarty Szlak, Instruktorzy i 

seniorzy – w budynku szko³y

- Harcerze, harcerze starsi i wêdrownicy – pod 

namiotami,

Dok³adny adres noclegów zostanie podany po 

potwierdzeniu zg³oszenia i wp³aty!

- pe³ny ekwipunek biwakowy (namioty/nie 

dotyczy patroli nocuj¹cych w szkole/, œpiwory, 

karimaty, butlê gazow¹, latarki itd.) 

- wy¿ywienie na œniadania i kolacje,

- apteczka,

- polisa ubezpieczeniowa, legitymacja szkolna

- zmienne obuwie (dotyczy patroli nocuj¹cych w 

szkole)

- mena¿ka kubek, niezbêdnik

- peleryny, kurtki przeciwdeszczowe

- ubiór turystyczny 

- regulaminowe umundurowanie

- dowód to¿samoœci /opiekunowie patroli/

- aktualna ksi¹¿eczka instruktorska /instruktorzy/

- gor¹c¹ herbatê podczas zlotu oraz wrz¹tek 

- ciep³y posi³ek w drugim dniu zlotu

- nagrody dla najlepszych patroli uczestnicz¹cych 

w grach dziennych i wycieczce na Leskowiec 

- dyplomy uczestnictwa

- plakietkê zlotow¹

- miejsce noclegowe wraz z dostêpem do wêz³ów 

sanitarnych

- zajêcia programowe (za³¹cznik nr 1 do regulaminu)

- przygotowaæ kartê dru¿yny do kroniki zlotu (format 

A5, uk³ad pionowy), kartê nale¿y dostarczyæ na zlot

1

Inauguracja Roku Harcerskiego 2010/2011 Chor¹gwi Krakowskiej ZHP 

H JU EIF KIE CC I  Z WI OEM DI  AW

ZWI¥ZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
CHOR¥GIEW KRAKOWSKA

www.100LecieHarcerstwa.pl 



Inauguracja Roku Harcerskiego 2010/2011 Chor¹gwi Krakowskiej 

HUFIEC ZIEMI WADOWICKIEJ ZHP

1

Wpisowe i zg³oszenia:

I termin: 

 

inauguracja@100lecieharcerstwa.pl  

II termin:

Do 30 maja ka¿dy hufiec zobowi¹zany jest przes³aæ 

wstêpne zg³oszenie do udzia³u w Inauguracji Roku 

Harcerskiego. Zg³oszenia nale¿y przes³aæ drog¹ 

elektroniczn¹ na adres:

(za³¹cznik nr 2) 

Do 15 sierpnia patrole zg³aszaj¹ swój udzia³ w 

Inauguracji do Hufca Ziemi Wadowickiej. Zg³oszenie 

powinno zawieraæ kartê zg³oszenia wraz z imienn¹ 

list¹ uczestników przes³an¹ drog¹ mailow¹ w pliku 

Excel (za³¹cznik nr 3), ksero dowodu wp³aty. 

Zg³oszenia obowi¹zuj¹ równie¿ instruktorów i 

seniorów (za³¹cznik nr 4)

KONTO Inauguracji

85 1240 4197 1111 0010 3237 4732  

Wpisowe:

25z³/os –zuchy, harcerze, harcerze starsi, wêdrownicy, 

instruktorzy, seniorzy

0 z³ - dru¿yny Nieprzetartego Szlaku

Zg³oszenia drog¹ pocztow¹ na adres:

 

inauguracja@100lecieharcerstwa.pl

Uwaga: 

Komenda Hufca Ziemi Wadowickiej

ul. Teatralna 2; 34 – 100 Wadowice

z dopiskiem Inauguracja 2010/2011

albo drog¹ mailow¹ na adres

  nale¿y przes³aæ 

skan wype³nionej karty zg³oszenia z akceptacj¹ 

Komendanta Hufca 

Orygina³ dowodu wp³aty nale¿y przedstawiæ podczas 

meldowania patrolu przy rejestracji! Z op³aty wpisowej zwolnieni s¹ 

zaproszeni goœcie, opiekunowie patroli 9 os. W momencie 

przekroczenia daty zg³oszenia wzrasta cena odpowiednio z 25 z³ do 

35 z³.)

Nagroda niespodzianka:

Postanowienia koñcowe:

Zachêcaj¹c do udzia³u w Inauguracji Roku Harcerskiego 2010/2011, Hufiec Ziemi Wadowickiej wyda³ promocyjne 

kalendarzyki harcerskie, które mo¿na otrzymaæ w ka¿dym hufcu Chor¹gwi Krakowskiej. Na ka¿dym kalendarzyku 

znajduje siê inny numer. Zg³aszaj¹c siê na Inauguracjê osoby posiadaj¹ce kalendarzyk podaj¹ jego numer do imiennej 

listy do³¹czonej do karty zg³oszenia patrolu. Spoœród wszystkich uczestników Inauguracji, którzy podadz¹ numer 

kalendarzyka zostan¹ rozlosowane atrakcyjne nagrody niespodzianki. Warunkiem otrzymania nagrody jest okazanie 

kalendarzyka przy losowaniu, które odbêdzie siê podczas sobotnich koncertów.   

- dru¿ynowi bezwzglêdnie odpowiadaj¹ za bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie¿y przebywaj¹cej pod ich opiek¹ oraz 

wyposa¿eni s¹ we wszystkie niezbêdne dokumenty (ubezpieczenie, lista osób z PESEL-em, zezwolenia od 

rodziców),

- uczestnicy ubezpieczaj¹ siê we w³asnym zakresie,

- organizatorzy nie bior¹ odpowiedzialnoœci za szkody wyrz¹dzone osobom trzecim,

- uczestnicy doje¿d¿aj¹ na w³asny koszt

- Komenda Zlotu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów regulaminu.
Czuwaj!

Komenda Zlotu
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Pi¹tek

16.00-18.30

19.15 - 

20.30 - 

Seniorzy 

16.3-17.30 - 

17.30-19.00- 

19.15

Sobota

9.00-13.00 - 

14.00-18.00 - 

9.00-18.00 - 

 - Przyjazd, zakwaterowanie, kolacja, 

apele inauguracyjne w namiestnictwach 

ods³oniêcie tablicy  upamiêtniaj¹cej  100 lat 

harcerstwa /Park Miejski/

ogniska obrzêdowe w pionach

spotkanie w Wadowickim Centrum 

Kultury 

wizyta w Izbie Pamiêci w Hufcu Ziemi 

Wadowickiej, zwiedzanie wystawy na wadowickim 

rynku „Harcerstwo na Ziemi Wadowickiej”

ods³oniêcie tablicy  upamiêtniaj¹cej  100 lat 

harcerstwa /Park Miejski/

zajêcia przedpo³udniowe

(Gromady zuchowe i dru¿yny harcerskie - Gra 

terenowa* po³¹czona ze zwiedzaniem atrakcji 

turystycznych Wadowic i   okolicy,  dru¿yny 

starszoharcerskie i wêdrownicze - Zajêcia 

warsztatowe**)

zajêcia popo³udniowe 

(Gromady zuchowe i dru¿yny harcerskie - Zajêcia 

warsztatowe**, Dru¿yny starszoharcerskie i 

wêdrownicze - Gra terenowa* po³¹czona ze 

zwiedzaniem atrakcji turystycznych Wadowic i okolicy)   

ca³odniowa wycieczka piesza szlakiem 

Czes³awa Panczakiewicza na Groñ Jana Paw³a II –  

Leskowiec 

20.00 - 

Nocne spotkania:

Niedziela

8.30 - 

10.30 - 

* Gra terenowa:

** Zajêcia warsztatowe:

Koncert  - EKT Gdynia oraz Zespó³ Beltaine 

(muzyka irlandzka)

- nocne rozmowy o poezji w Dworku Emila 

Zegad³owicza

- spotkania podró¿nicze z ciekawymi osobami 

/dru¿yny starszoharcerskie i wêdrownicze/ 

Msza Œwiêta

Apel Po¿egnalny /podsumowanie 

wspó³zawodnictwa Hufców Chor¹gwi Krakowskiej, 

wrêczenie Odznak Chor¹gwianych, wrêczenie Nagrody 

im. Zdzis³awa Trylskiego/

na trasie gry znajd¹ siê nastêpuj¹ce atrakcje m.in.: Dom Papie¿a, 

Muzeum Miejskie prezentuj¹ce wystawê „Wadowice Karola Wojty³y”, 

Klasztor Karmelitów Bosych, Bazylika ONMP, Izba Pamiêci w Hufcu 

Ziemi Wadowickiej, Biblioteka Publiczna, Pomnik Emila 

Zegad³owicza, Pomnik upamiêtniaj¹cy 100–lecie harcerstwa, 

Dworek Emila Zegad³owicza, Koœció³ œw. Piotra, Park Miejski, Hell's 

Angel - Prywatne Muzeum Polsko-Amerykañskie, Galeria Franciszka 

Suknarowskiego, wystawa na 100–lecie harcerstwa na wadowickim 

rynku

m.in. plastyczne: malowanie na szkle, malowanie na koszulkach, 

malowanie twarzy, breloczki, kolczyki, lepienie z gliny, sportowe: 

paintball, ma³pi gaj, skrzynki, basen, rugby, INO, jazda konna, 

strzelanie z ³uków, tenis, muzyczne: gitarowe, bêbniarskie, 

wycieczki: Komenda policji, Komenda Stra¿y Po¿arnej, Kalwaria 

Zebrzydowska – Lanckorona, Sucha Beskidzka, zapora w Œwinnej 

Porêbie, inne: zajêcia z ³¹cznoœci, medyczne, zabawy z chust¹ 

klanzy, kulinarne, taneczne, dziennikarskie, wêz³y, krêgielnia, 

œcianka wspinaczkowa
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Za³¹cznik nr 1


