Zlot
Zuchmistrzów
Cele Zlotu
•
•
•
•
•
•
•

Podsumowanie obchodów 100-lecia Ruchu Zuchowego,
Przybliżenie historii Ruchu Zuchowego,
Wymiana doświadczeń między instruktorami pracującymi metodyką zuchową
(także międzypokoleniowa),
Prezentacja dorobku gromad zuchowych z całego kraju,
Rozwój kadry instruktorskiej,
Skoncentrowanie
kadry
instruktorskiej
na
wzmacnianiu
jakości
i programu gromad,
Promocja służby instruktorskiej jako wartości w wychowywaniu dzieci w
gromadach zuchowych.

Założenia programowe
W wakacje 2014 roku mija równo 100 lat od powstania pierwszej gromady
zuchowej założonej przez Olgę Małkowską w Zakopanem. Taka rocznica nie
może przejść bez echa! W związku z tym chcemy, by każda gromada w Polsce
miała świadomość, że w te wakacje zuchy są w centrum zainteresowania, a same
dzieci wiedziały, co świętujemy.
Program Zlotu Zuchmistrzów został oparty o historię tej metodyki, ale także
o miejsce, w jakim będzie się odbywał. Poprzez różnorodne zajęcia, chcemy
przybliżyć Wam nie tylko historię Ruchu Zuchowego, ale zainspirować, dać pole
do wymiany doświadczeń i miejsce do wspaniałego spędzenia czasu w gronie
osób pracujących z tą najwdzięczniejszą metodyką.

Termin i szczegółowy program
Zlot Zuchmistrzów odbędzie się w dniach 2121-24 sierpnia 2014 r. w
Krakowie. W ciągu tych kilku dni zadzieje się:
• 21 sierpnia (czwartek) – przyjazd uczestników, zakwaterowanie, zwiedzanie
wystawy 100-lecia Ruchu Zuchowego, spacery po Krakowie, zajęcia
integracyjne dla przyjezdnych (gry, wycieczki, itp).
• 22 sierpnia (piątek) – uroczyste rozpoczęcie Zlotu, całodzienna gra
detektywistyczno-fabularna po Zakopanem, kominek, czas do dyspozycji
uczestników w kawiarence zlotowej i na terenie Krakowa.

• 23 sierpnia (sobota) – zajęcia metodyczne w podgrupach, Jarmark
Zuchowy, koncert niespodzianka, odwiedziny VIP-ów.
• 24 sierpnia (niedziela) – Msza Święta, ostatnie odwiedziny wystawy
eksponatów i pamiątek, pożegnalny apel, wyjazd do domów.

Uczestnicy
Zlot Zuchmistrzów skierowany jest do wszystkich instruktorów, niezależnie
od wieku i doświadczenia, którzy byli lub są związani z Ruchem Zuchowym i wraz
z innymi zuchmiastrzami pragną uczcić setną rocznicę jego powstania.
Uczestnikami Zlotu może być kadry zuchowe, jednak minimalny wiek
uczestnika to 16 lat (wówczas obowiązuje opieka pełnoletniego opiekuna –
uczestnika Zlotu z jednego hufca/chorągwi, który zadeklaruje pisemnie opiekę
nad niepełnoletnim uczestnikiem Zlotu – wypełniony formularz opiekuna
znajduje się w załączniku.
Uczestnikiem Zlotu może byś osoba wpisana do Ewidencji ZHP i mająca
aktualnie opłacone składki członkowskie.
Zlot odbędzie się przy minimum 70 uczestnikach.

Założenia organizacyjne
Zakwaterowanie uczestników na terenie szkoły. Każdy uczestnik musi
posiadać:
• Śpiwór,
• Karimatę,
• Kartę ZHP,
• Dodatkową chustę mundurową (taką, jaką aktualnie nosi bądź nosił w
czasach prowadzenia gromady),
Zapewniamy dostęp do sanitariatów z ciepłą bieżącą wodą, czajników i
szybkowarów z wrzątkiem oraz zlotowej stołówki (w tym obiady w piątek i
sobotę). Na Zlocie czynna będzie kawiarenka zlotowa. Opieką medyczną zajmą się
ratownicy medyczni.

Koszt
Pełen koszt Zlotu wynosi 120 zł.
zł Wchodzi w to:
• Zakwaterowanie,
• Obiady w piątek i niedzielę,
• Program i atrakcje,

• Wyprawka Zlotowicza.
Wpłat należy dokonywać na konto: Główna Kwatera ZHP 87 1140 1010
0000 5392 2900 1011 ul Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa z dopiskiem „Składka
dodatkowa: Zlot Zuchmistrzów”. Wpłata musi być uiszczona do 30 lipca 2014 r.

Hasło przewodnie
Hasłem przyświecającym wydarzeniu będzie: „Tego lata każdy zuch jest
pępkiem świata”.

Komenda Zlotu
Nad całością Zlotu czuwać będzie kadra w składzie:
• hm. Magdalena Karp – komendant Zlotu Zuchmistrzów
• hm. Agnieszka Olejniczak – skarbnik Zlotu
• phm. Rafał Derkacz – członek komendy ds. programu
• phm. Justyna Stuczyńska – członek komendy ds. organizacyjnych
• pwd. Grzegorz Turbasa – członek komendy ds. promocji

