SPRAWNOŚĆ ZLOTOWA
USA „ISKRA POKOJU”
1. Wymieni niezalezny szczep oraz hufce harcerek i harcerzy,
które biora udział w Zlocie Okregu w 2015 r.
2. Zna haslo i nazwisko komendantki Zlotu Okregu w Colorado a także hasla i
komendantow Zlotów: Harcerek, Harcerzy i Organizacji Przyjaciol Harcerstwa.
3. Poda przynajmniej 10 ośrodków ZHP działających na terenie
Okręgu ZHP w USA.
4. Wymieni nazwisko pierwszych, powojennych na terenie USA:
Przewodniczącego ZO, Komendantow Chorągwi.
5. Poda na jaka okolicznosc odbyl sie, czas, miejsce i
nazwisko komendanta 1-szego Zlotu Okręgu ZHP w USA.
6. Wymieni wszystkie zloty okręgu USA, poda datę i gdzie się odbyły.
7. Opowie lub opisze o kims, kto był obecny na jednym z wyżej
wymienionych zlotów i jezeli to mozliwe przeprowadzi z nimi
krótki wywiad (telefoniczny, mailowy, osobisty) .
8. Powie kiedy zaczęła się akcja roznoszenia Betlejemskiego
światła pokoju i gdzie, oraz kiedy do tej akcji dołączyła Polska.
9. Wytlumaczy jaki jest cel przekazywania Betlejemskiego światła pokoju.
10. Poda przynajmniej 10 krajów po których podróżuje światło pokoju.
11. Wymieni 3 kraje do których harcerze w Polsce przekazują światło
pokoju, a takze ktore hufce w USA to robia.
12. Dowie się kiedy światło pokoju po raz pierwszy dotarło do USA
13. Napisze o 3 osobach z różnych ośrodków, które zorganizowały,
przechowywały w domu lub uczestniczyły w przekazaniu
Betlejemskiego światła pokoju.
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KARTA PRÓBY NA SPRAWNOŚĆ
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1. Wymieni hufce które biora udział
w Zlocie Okregu 2015.
2. Zna haslo i nazwisko
komendantow Zlotu Okregu.
3. Poda 10 ośrodków w USA.
4. Wymieni pierwszych PZO i KC
5. Poda gdzie odbyl sie Zlot USA
6. Wymieni wszystkie zloty
okręgu USA.
7. Opowie o kims, kto był obecny
na jednym z zlotów USA.
8. Powie kiedy zaczęła się akcja
roznoszenia Betlejemskiego
światła pokoju i gdzie.
9. Wytlumaczy cel przekazywania
Betlejemskiego światła pokoju.
10. Poda 10 krajów po których
podróżuje światło pokoju
11.3 kraje harcerze przekazują śp
12.Pierwsze światło pokoju w USA
13.Uczestniczyły w przekazaniu.
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