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1. Nazwy Drużyn Zlotowych
Komendanci Drużyn Zlotowych powinni zgłosić nazwę swoich drużyn do dnia 30go
kwietnia, 2017. Nawiązując do założeń wychowawczych Zlotu Harcerzy, które były
wysłane wcześniej, i hasła Zlotu Harcerzy „Troska o nasz wspólny dom,” nazwy drużyn
mają być odpowiednikiem nazwy „Nasz Świat” w innym języku niż Polski, Angielski,
Francuski czy Hiszpański. Język ma pochodzić z kraju gdzie jest jakaś polonia. Nazwy
należy zgłosić do Komendanta Zlotu (harcerze@zlot2017.ca) z krótkim uzasadnieniem i
będą one przyjęte na podstawie kolejności zgłoszenia.
2. Obrzędowość
Każda drużyna powinna rozpracować własną obrzędowość na podstawie wybranej
nazwy, co powinno pokryć między innymi okrzyki, ozdoby, nazwy, piosenki i inne
elementy. Skoro, że obrzędowość w wielu przypadkach będzie połączona z wybraną
nazwą drużyny, powinna być opracowana w formie która szanuje i oddaje honor innemu
narodowi. UWAGA: Uważajcie aby uniknąć negatywnych lub poniżających stereotypów
lub przypisywanych cech, które ubliżają i ośmieszają inne grupy etniczne/społeczne.
3. Programy Drużyn Zlotowych
Oprócz programu zajęć całości Zlotu, zajęć Zlotu Harcerzy i zajęć ze Zlotem Harcerek,
przypominam, że każda drużyna jest odpowiedzialna za przygotowanie swojego
wewnętrznego programu zajęć. Wszystkie programy indywidualne mają stosować
metodę harcerską i powinne jednocześnie wspierać system zastępowy i tożsamość
drużyny. Polecone jest aby jednostki korzystały z różnych źródeł szczególnie z
wymagań sprawności zlotowej, które są załączone do tego komunikatu, i innych
sprawności organizacji harcerzy (http://www.zhpgkh.org/dokumenty/sprawnosci/).
4. Sprawność i Logo Zlotu Harcerzy
Komenda Zlotu Harcerzy opracowała wymagania na sprawność zlotową “Nasz Świat.”
Wymagania tej sprawności są podane w załączeniu. Głównym celem sprawności jest
żeby wdrożyć założenia wychowawcze zlotu w program drużyn poprzez otworzenie oczu
i umysłów harcerzy na inne kultury i przygotować harcerzy do warunków w
zintegrowanym dzisiejszym świecie.
Także, do wewnętrznego użytku drużyn, dołączone jest logo Zlotu Harcerzy, które
nawiązuje do hasła Zlotu „Troska o nasz wspólny dom.” Logo zawiera symbole lilijki i
świata, które są troskliwie trzymane przez harcerskie dłonie.

5. Konkurs Mediów Społecznościowych
Z dniem 1 grudnia 2016 r. rozpoczął się konkurs mediów społecznościowych, który jest
wliczany do punktacji o proporzec zlotowy. Detale konkursu są umieszczone na stronie
internetowej Światowego Zlotu ZHP (http://zlot2017.ca/komunikaty/). Do dzisiejszego
dnia, tylko Drużyna z Hufca Wilno zgłosiła rezultaty i zdobyła punkty za ostatnie 3
miesiące. Gratuluję Drużynie za ich stronę Facebook. Jest bardzo fajna i widać że jest
często uaktualniana, używana i odwiedzana.
Zachęcam wszystkie Drużyny Zlotowe o założenie swoich stron i przesłanie szczegółów
do Komendy Zlotu Harcerzy. Szczegóły o konkursie można znaleźć na stronie zlotowej.
Osiągnięcia powinno się wysyłać do Referenta Programowego (konkurs@zlot2017.ca) z
kopią do Komendanta Zlotu.
Czuwaj!
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