POLISH SCOUTING ASSOCIATION IN CANADA ZLOT JAMBOREE
L'ASSOCIATION DES SCOUTS POLONAIS AU CANADA ZLOT JAMBOREE
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO działający poza granicami Kraju
IX ŚWIATOWY ZLOT 2017 „SZLAK PRZYSZŁOŚCI”
Komunikat nr. 2 ZLOTU WEDROWNICZEGO
Komunikat dla zapisanych na Zlot Wędrowniczy
„Czyń dzisiaj to czego inni nie chcą aby jutro czynić to co inni nie potrafią”
Czuwaj Druhny i Druhowie,
Bardzo się cieszymy, że mamy tak liczną grupę zapisanych uczestników z całego
świata na Zlot Wędrowniczy 2017! Komenda pracuje intensywnie, aby przygotować
ciekawy i urozmaicony program.
W tym roku Kanada obchodzi 150-te urodziny, więc między innymi będzie okazja
uczestniczyć w uroczystościach i poznać trochę historii tego kraju.
Niniejszym komunikatem pragniemy przekazać następujące informacje:
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Wymagania
Bezpieczeństwo
Lista Ekwipunku
Wyżywienie
Ramowy program dnia
Drużyny zlotowe

PROSIMY TAKŻE, ABY UCZESTNICY RAZ JESZCZE PRZECZYTALI KOMUNIKAT #1
ZLOTU WĘDROWNICZEGO.
I.

Wymagania

Ci, którzy jeszcze nie spełnili wszystkich wymagań uczestnictwa, muszą się upewnić,
że będą przygotowani do wyjazdu. Jest ważne, aby przede wszystkim zapewnić
bezpieczeństwo indywidualne oraz całej grupy. Szczegóły wymagań na Zlot
Wędrowniczy można znaleźć w Komunikacie #1 od Komendy Głównej.
II.

Bezpieczeństwo

Pomimo tego, że nie można przewidzieć wszystkich ewentualności i że niektóre
szczegóły są jeszcze do wypracowania, sprawa bezpieczeństwa uczestników jest
priorytetem.

Podajemy główne elementy planu bezpieczeństwa i zdrowia:













III.

Każdy obóz/grupa/patrol będzie zorganizowany w taki sposób ażeby
wszyscy czuli się swobodnie na trasie.
W każdym obozie będą członkowie kadry którzy są sprawni w pierwszej
pomocy, obozowaniu i reakcjach na nagle przypadki. Wiele z nich przebyło
złazy, biwaki, obozy wędrowne i/lub dłuższe wyprawy z plecakiem, canoe i
grupami podopiecznych.
Każdy obóz będzie miał dostęp do systemów bezpieczeństwa i komunikacji
Zlotu.
Patrole/grupy będą zorganizowane na podstawie wiedzy, umiejętności i
doświadczenia wędrowników lub wędrowniczek. W każdej grupie będzie
odpowiednia liczba osób, które są gotowe zareagować w razie awarii (np.
Ratownik, „Wilderness 1st Aid”).
Trasy są już sprawdzone i planowane na podstawie średnich umiejętności
uczestników/czek, dlatego ważne jest, aby zgłoszenia były dokładnie
wypełnione. Trasy są dobrze zaznaczone, i są na codzień używane przez
rodziny z dziecmi.
Jeśli przed wyjazdem na zlot, nastąpi jakakolwiek zmiana w zdrowiu
uczestnika/czki, prosimy o poinformowanie komendy.
Po przyjeździe na zlot i zanim wyruszymy w trasę, uczestnicy będą
poinformowani o warunkach i możliwych niebezpieczeństwach. Dodatkowo,
kadra przy grupach biwakowych będzie przygotowana aby się zająć
wszelkimi problemami, które mogą nastąpić.
Możliwe jest, że na trasie spotkamy dzikie zwierzęta. Poza tym, że warsztat o
bezpieczeństwie będzie obejmował ten temat, grupy biwakowe będące dość
liczne i głośne, powinno te zwierzęta odstraszyć. Oprócz tego, patrole będą
wyposażone w trąbki i wszyscy będą poinformowani jak się zachować w
razie napotkania zwierząt na trasie.
Lista Ekwipunku

Poniżej podajemy podstawową listę ekwipunku osobistego. Prosimy się spakować w
jeden duży plecak wycieczkowy. Należy liczyć się z tym, że na daną wycieczkę
każdy będzie musiał się spakować tak, aby w dodatku do ekwipunku
osobistego także zmieścić swój przeznaczony prowiant i wodę, oraz część
wspólnego sprzętu, typu namiot, siekiera itp. Waga spakowanego plecaka nie
powinna być większa niż 35% wagi uczestnika.
Można przywieźć osobną torbę, która zostanie na terenie Zlotu z rzeczami które nie
są potrzebne podczas danej wyprawy/wędrόwki. Na terenia Zlotu będą
przeznaczone duże magazyny na przechowanie tych rzeczy podczas biwaków i
każdy będzie miał swoją „półkę.” Wspólny sprzęt i prowiant będzie rozdzielony
pomiędzy członkami każdego patrolu, tak aby spakować do plecaków na drogę.

☐Mundur:
☐Pełny mundur harcerski, wraz z nakryciem głowy według regulaminu
Chorągwi
☐ Polowe Buty mundurowe (polowe – NIE „LAKIERKI” ani pόłbuty galowe)
wygodne, to długiego marszu; pionierki mogą służyć w tym celu, pod
warunkiem, że są odpowiedniego koloru (np. czarne, brązowe, szare; nie
odblaskowe)
☐Obuwie:
☐Pionierki – czyli wygodne, dobrze wychodzone buty na biwak. Będziemy
dużo chodzić, więc należy mieć buty praktyczne na warunki leśne oraz
miejskie.
☐Lżejsze buty na zmianę, typu tenisówki
☐Klapki lub sandały sportowe do kąpieli
☐Spanie:
☐Śpiwór - Lekki i mały. Nocami temperatura może spaść poniżej 10 C°, więc
proponujemy śpiwór na 0 C°.
☐Może się przydać ciepła wkładka na zimniejsze noce
☐Materac - Lekki i mały, izolowany, aby zachować ciepło; łatwy do niesienia,
nadmuchania i złożenia
☐Poduszka (w miarę upodobania)
☐Filtr do wody:
- W sytuacjach gdzie nie będzie dostępu do wody z kranu, ważne będzie
oczyszczenie wody z bakterii. Najlepszym rozwiązaniem to właśnie
osobisty system filtrowania.
☐Przybory do jedzenia:
☐Menażki METALOWA, odpowiednia do gotowania na ogniu i palniku
gazowym
☐Niezbędnik (sztućce)
☐Ścierka i przybory do mycia naczyń, płyn do naczyń (100% biodegradalny)
☐Butelki na wodę:
- Minimum pojemność 2L, lecz polecamy 4L, mając na uwadze że woda
waży ok. 1kg/L
☐Ubranie:
☐Koszulki z długim i krótkim rękawem. Proponujemy praktyczny system
warstw.
☐Ciepła bluza lub sweter
☐Bielizna, koszulki, itd.
☐Kurtka jednocześnie przeciwdeszczowa i na wiatr
☐Długie spodnie* (nie dżinsy); dżinsy można spakować, lecz nie nadają się
na wycieczki. Wędrowniczki mogą nosić dżinsy do obozówki.

☐Ciepłe ubrania na noc i chłodniejsze dni
☐Czapka na słońce
☐Strój kąpielowy
☐Ciepłe skarpety
* Ze względu na obecności kleszczy w środowisku w którym będziemy, zalecamy
uczestnikom przywiezienie długich spodni i koszul z długim rękawem szczególnie
na wycieczki leśne.
☐Inne – Osobiste:
☐Duży plecak wycieczkowy
☐Torba do przechowania pozostałego ekwipunku w magazynie
☐Mały plecak dzienny
☐Ręcznik
☐Przybory osobiste (szczoteczka i pasta do zębów, mały ręcznik, lusterko,
mydło do włosów i ciała – 100% biodegradacyjny, itp.)
☐Chusteczki nawilżone („baby wipes”)
☐Chusteczki higieniczne ( tissues)
☐Okulary słoneczne
☐Przybory do szycia
☐Apteczka osobista
☐Spray przeciw owadom
☐Krem przeciwsłoneczny
☐Lekarstwa osobiste
☐Worek na brudną bieliznę
☐Proszek do prania (100% biodegradacyjny)
☐Inne - Harcerskie
☐Długopis, notes, książka, itp.
☐Dzienniczek wędrowniczy
☐Aparat, dodatkowe baterie (nie komórka)
☐Latarka, dodatkowe baterie
☐GPS (w miarę posiadania)
☐Gwizdek
☐Zegarek na rękę
☐Zapałki
☐Narzędzie wielofunkcyjne m.in. z małym nożem i otwieraczem do puszek
☐1-2 torby nieprzemakalne na przechowywanie jedzenia
☐25 m sznura do przewieszenia ubrań i przymocowania worków z
jedzeniem i menażką
Aby pomóc w nabyciu sprzętu, w najbliższym czasie na stronie zlotu pojawi się link,
z informacjami odnośnie przykładowego sprzętu.

Uwaga odnośnie sprzętu elektronicznego:
Rozumiemy, że telefony będą czasami jedynym sposobem komunikacji, ale prosimy
brać pod uwagę że nie będzie gdzie ich ładować podczas zlotu, i nie będą one
dozwalane podczas zajęć. Do robienia zdjęć najlepiej zabrać aparat na baterie.
***
Sprzęt dostarczony:
Każdy/a uczestnik/czka, patrol lub grupa wycieczkowa otrzyma zbiór ekwipunku, za
który będzie odpowiedzialna i który będzie do oddania przed ostatnim dniem zlotu.
VII.

worki na śmieci
papier toaletowy
prowiant spożywczy
namiot
palnik i gaz
siekiera

-

piła
łopata
duża apteczka wycieczkowa
radio
tropiki
filtr grupowy na wode

Wyżywienie

W trakcie wycieczek będziemy gotować śniadania i kolacje na małych palnikach
gazowych lub robić kanapki na drogę. Obiady będziemy jeść po drodze. System ten
był już sprawdzony wielokrotnie na obozach, złazach i biwakach wędrowniczych na
całym świecie. Jadłospis jest przygotowywany z uwzględnieniem ilości kalorii w
stosunku do wysiłku ruchowego podczas wycieczek.
Resztę posiłków na terenie głównym Zlotu będziemy gotować zbiorowo na grillach i
kuchniach obozowych.
VIII.

Ramowy program

Uczestnicy mogą się spodziewać typowych dni obozowych, np. w dni wycieczkowe
pobudka o 6:00 rano (aby korzystać jak najwięcej ze światła dziennego) i cisza
nocna o 22:00, a w dni na terenie Zlotu pobudka o 07:00 rano i cisza nocna o 23:00.
Program zlotu będzie się składał z ok. ośmiu dni na trasie i sześciu dni na głównym
terenie. Jedna dłuższa wycieczka będzie na trasach leśnych, a dwie w miastach.
IX.

Drużyny zlotowe

Jesteśmy w trakcie rozdzielania uczestników/czek na obozy. Będą obozy męskie i
obozy żeńskie składające się z wędrowników lub wędrowniczek z różnych krajów.

Jak już te informacje będą gotowe, przekażemy nazwę obozu, do którego każdy/a z
was będzie przydzielony/a. Patrole za to, będzie trzeba odkryć poprzez grę w
„Instagram.” Nasze konto to @zlotwedro2017.ca. Sugerujemy już teraz się
zarejestrować i już od 1go maja szukać tam dalszych informacji.
Osoby wybrane do kadry i do prowadzenia patroli otrzymają dalsze informacje w
najbliższym czasie.
Pytania
W razie pytań, zapraszamy na stronę www.zlot2017.ca lub o kontakt emailem na
adres wedro@zlot2017.ca.
Czuwaj!
Michał Sokolski, hm.
Komendant Zlotu Wędrowniczego
Krąg Ognia

Ania Piotrowska, phm
Zast. Komendanta Zlotu Wędrowniczego
Krąg Ognia

