REGULAMIN
I ZLOTU DRUŻYNOWYCH
CHORĄGWI MAZOWIECKIEJ ZHP
im. Wł. Broniewskiego
Spotkajmy się ... w Warszawie
Druhno drużynowa, Druhu drużynowy
Za sobą macie pierwsze zbiórki, biwaki i rajdy Waszych gromad i drużyn, okres naboru
nowych członków, planowania i organizowania się do dalszego działania. Za nami też
XXVI Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP ... więc zapraszamy Was teraz do udziału w I Zlocie
Drużynowych Chorągwi Mazowieckiej ZHP.
1. Po co ...?
by budować wspólnotę,
by wymienić się doświadczeniami,
by doskonalić swój warsztat metodyczny,
by zaprzyjaźnić się z bohaterem Chorągwi Mazowieckiej ZHP,
by poznać walory naszej gościnnej Stolicy.
2. Gdzie ...?
Szkoła Podstawowa nr 225 w Warszawie, ul. Jana Brożka 15
3. Kiedy ...?
27 – 29 października 2017 r.
4. Informacje organizacyjne
Organizatorem Zlotu jest Chorągiew Mazowiecka ZHP,
Organizator zapewnia:
o program Zlotu,
o ciepły posiłek w sobotę,
o gorącą wodę do posiłków,
o miłą, braterską atmosferę,
o niespodzianki ☺.
5. Komendantką Zlotu jest hm. Adriana Filant
Ze wszelkimi pytaniami lub wątpliwościami zapraszamy do kontaktu mailowego
adriana.filant@zhp.net.pl
Pozostałą kadrę poznacie niebawem ☺
6. Zakwaterowanie, wyżywienie i wyposażenie uczestnika
Uczestnik musi posiadać:
o karimatę/materac,
o śpiwór/koc,
o miękkie obuwie na zmianę,
o własne wyżywienie,
o reszta ... tradycyjnie.

7. Zgłoszenia i uczestnicy
Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest:
o pełnienie funkcji drużynowego, przybocznego lub opiekuna drużyny
o posiadanie opłaconych składek członkowskich,
o wypełnienie
elektronicznej
ankiety
na
stronie
www.zlotdruzynowych.mazowiecka.zhp.pl do 20.10.2017r.
o wpłacenie dodatkowej składki zadaniowej w wysokości 30 zł w terminie do
18.10.2017. na konto Chorągwi Mazowieckiej ZHP, ul. Krótka 3a, 09-402 Płock
82 1160 2202 0000 0001 3283 4329 tytułem: „Zlot drużynowych, imię
i nazwisko, hufiec”,
Przesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją regulaminu, zgodą na
przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku do potrzeb Zlotu
Prośba o zaznaczenie w zgłoszeniu planowanej daty przyjazdu (piątek czy sobota).
8. Program
Zajęcia merytoryczne zaczynamy w sobotę o godzinie 9.00, a kończymy w
niedzielę ok. godziny 12.30.
Zapraszamy jednak wszystkich chętnych już w piątek od godziny 20.00. W planach
na ten wieczór luźne pogaduchy przy kawie i ciastkach, trochę śpiewanek, trochę
zabawy, czego dusza zapragnie ☺

