
REGULAMIN   
IX ZLOTU INSTRUKTORÓW CHORĄGWI PODKARPACKIEJ ZHP 

SANOK  15-17.03.2019 r. 

Organizatory:   Hufiec Ziemi Sanockiej ZHP 
  Chorągiew Podkarpacka ZHP  

Komenda Zlotu:  
Komendant:   hm. Waldemar Basak     
z-ca ds. programu:  hm. Magdalena Bodziak  
kwatermistrz:   pwd. Mateusz Piekut  
oboźny:   pwd. Marek Polny  

Cele zlotu:       

 umocnienie wspólnoty chorągwianej  

 kształcenie i pogłębianie doświadczenia 
instruktorskiego   

 analiza najważniejszych spraw 
dotyczących przyszłości ZHP i naszej chorągwi  

Miejsce Zlotu:  Sanok 

 Dom Sportowca „Błonie” MOSIR,  
ul. Królowej Bony 4, Sanok (zakwaterowanie);  

 Szkoła Podstawowa nr 1,  
ul. Królowej Bony –  
po drugiej stronie ulicy (zajęcia i posiłki)  

 

Termin:  15-17.03.2019 r. 

Składka zadaniowa:  50 zł -  
płatne na konto Chorągwi Podkarpackiej ZHP  
nr 21 1240 2614 1111 0010 6755 6020  
tytułem: imię nazwisko, DSCZ Zlot Instruktorów 

Pełny koszt zlotu wynosi 220 zł. Osoby 
uczestniczące w zlocie otrzymują dofinansowanie 
udziału w kwocie 170 zł, pod warunkiem 
uczestnictwa w całym zlocie, od piątku do 
niedzieli. Zlot dofinansowany jest w ramach 
Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju 
Organizacji Harcerskich i Skautowych.  

Zgłoszenia do 10.03.2019 r. przez formularz: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.as
px?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzWTKWqV9DYRHu
1QLM_FfDINUNVRIS0FEVEZGUU9CSUFUMFEyTzB
MNThKSC4u Potwierdzeniem zgłoszenia jest 
wpłata składki zadaniowej.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzWTKWqV9DYRHu1QLM_FfDINUNVRIS0FEVEZGUU9CSUFUMFEyTzBMNThKSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzWTKWqV9DYRHu1QLM_FfDINUNVRIS0FEVEZGUU9CSUFUMFEyTzBMNThKSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzWTKWqV9DYRHu1QLM_FfDINUNVRIS0FEVEZGUU9CSUFUMFEyTzBMNThKSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzWTKWqV9DYRHu1QLM_FfDINUNVRIS0FEVEZGUU9CSUFUMFEyTzBMNThKSC4u


W ramach składki organizator zapewnia:  
1. nocleg w pokojach z łazienkami,  

łóżka z pościelą  
2. pełne wyżywienie  

przez cały czas trwania zlotu  
3. barek kawowy  
4. zajęcia warsztatowe  
5. instruktorską burzę mózgów -  

wymiana doświadczeń  
6. instruktorskie dyskusje i rozważania  
7. atrakcje harcerskie –  

kominek obrzędowy  
8. atrakcje turystyczne –  

walory Sanoka i okolic  
9. atrakcje sportowe –  

ścianka wspinaczkowa, ślizgawka, basen 
i urządzenia rekreacyjne  

10. atrakcje kulturalne –  
wieczorną biesiadę   

11. wspaniały harcerski klimat  

Informacje dodatkowe:  
1. Każdy uczestnik chcący skorzystać z basenu 

musi posiadać niezbędny strój i czepek 
kąpielowy.  

2. Każdy uczestnik chcący skorzystać z zajęć 
w Centrum Sportów Ekstremalnych musi 
posiadać strój i obuwie sportowe.  

3. Wszelkie dojazdy i przejazdy uczestnicy 
zapewniają sobie we własnym zakresie.  

Postanowienia końcowe:  
1. Uczestnicy zlotu akceptują regulaminy 

obowiązujące w miejscu zakwaterowania 
oraz w miejscach zajęć programowych.  

2. Uczestnicy zlotu przestrzegają 
przepisów p.poż, BHP, oraz ruchu 
drogowego.  

3. Każdy uczestnik zlotu przestrzega Prawa 
Harcerskiego.  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie 
możliwość do ewentualnych zmian 
programu zlotu.  

  



PROGRAM ZLOTU 

PIĄTEK, 15 MARCA 2018  
17.00 - 18.30  – przyjazd uczestników zlotu, zakwaterowanie w Domu Sportowca „Błonie”  w Sanoku 
19.00   – kolacja w Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku 
20.00   – rozpoczęcie zlotu, zajęcia programowe: kominek obrzędowy, dyskusja „Strategia ZHP?”   
   
SOBOTA, 16 MARCA 2018  

8.00   – śniadanie   
9.00 - 15.00  – zajęcia programowe w trzech turach   

I. zwiedzanie Muzeum Historycznego z galerią Z. Beksińskiego,   
II. rajd zadaniowy poświęcony Oldze i Andrzejowi Małkowskim,   

III. wizyta w Centrum Sportów Ekstremalnych - zajęcia na ściankach wspinaczkowych lub na 
urządzeniach rehabilitacyjnych do wyboru, tak czy inaczej potrzebny jest strój  

15.30   – obiad i odpoczynek  
17.00   – zajęcia programowe  

I. odwiedziny w Domu Harcerza w Sanoku (projekcja filmu „Pielgrzym Pojednania” 
o naczelnym kapelanie ZHP i kapelanie Rodzin Katyńskich – ks. hm. Zdzisławie 
Peszkowskim, zwiedzanie Izby Pamięci Patrona Hufca Ziemi Sanockiej oraz wystawy 
pamiątek po Jerzym Harasymowiczu)  

II. wyjście na ślizgawkę w „Arenie Sanok’ (łyżwy, kaski oraz chodziki będziemy wypożyczać na 
miejscu)   

III. wyjście do Centrum Rehabilitacji i Sportu na basen i urządzenia rekreacyjne (stroje 
kąpielowe i czepki we własnym zakresie)  

19.00   – prezentacja kolekcji odznak i oznak harcerskich hm. Jerzego Kwaśniewicza  
19.15   – Biesiada Bieszczadzka, oj będzie się działo ...  
  
NIEDZIELA, 17 MARCA 2018  

8.30  – śniadanie  
9.15   – Msza Święta w kościele oo. Franciszkanów  
10.30   – apel  
11.00 – 13.00  – zajęcia terenowe w Klasztorze Karmelitów Bosych w Zagórzu    
 


