Związek Harcerstwa Polskiego
KOMENDANTKA HUFCA
BOLESŁAWIEC
im. Szarych Szeregów

Bolesławiec, dnia 8 czerwca 2016 roku

Rozkaz L. 10/2016
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości zasady organizacyjne Zlotu Hufca
Wszyscy uczestniczący w Zlocie zobowiązani są do przestrzegania
przepisów przeciwpożarowych, godnego, harcerskiego zachowania oraz
utrzymania porządku w namiotach i otoczeniu obozowiska, jak również
bezwzględnego podporządkowania się poleceniom drużynowych i komendy
Zlotu.
Zabronione jest indywidualne, samowolne opuszczanie miejsca
obozowiska – poza uczestniczeniem w biegach i grach – bez powiadomienia
bezpośrednich przełożonych o celu, miejscu i czasie oddalenia oraz uzyskania
na to zgody. Wszelkie wydarzenia i wypadki, mogące zagrozić zdrowiu i życiu
powinny być natychmiast zgłaszane bezpośrednim przełożonym lub komendzie
Zlotu. Każda uczestniczka i uczestnik winien zwracać szczególna uwagę na to,
czy nie ma na swoim ciele kleszczy i zgłaszać to natychmiast służbie
medycznej..
Należy bezwzględnie unikać jakiegokolwiek kontaktu z dzikimi
zwierzętami lub wałęsającymi się kotami i psami.
Dzień 10 czerwca – piątek
Do godziny 18 .oo przybycie na miejsce obozowiska, krótki apel porządkowoorganizacyjny, zapoznanie z przebiegiem zlotu, ustalenie z komendantem placu
miejsca rozbicia namiotów dla drużyn środowiska, ustawienie namiotów i
przygotowanie miejsc noclegowych. Zajęcia w drużynach – ustalenie miejsca
organizacji przygotowanych przez jednostki gier i zabaw.
Godz. 21.oo – toaleta wieczorna, czas dla drużyn.
Godz. 22.30 – cisza nocna, odprawa komendantów środowisk i drużynowych
Dzień 11 czerwca - sobota

Godz. 7.30 – pobudka, zaprawa poranna w drużynach, toaleta drużynami,
porządki w namiotach i otoczeniu, śniadanie.
Godz. 9.00 – apel mundurowy, po apelu przygotowanie do gier i zabaw
Godz. ok. 9.20 – gry i zabawy na stacjach „dla każdego cos dobrego” –
(przewidziane jest 12 stacji). Po grach i zabawach przygotowanie do obiadu i
spotkania z zaproszonymi gośćmi
Godz. 12.00 – ZUCHY – spotkanie z przedstawicielem Nadleśnictwa
Bolesławiec
Obiad i spotkanie z zaproszonymi gośćmi - od 14.15 do 15. 15
Godz. !5.15 – 16.00 – czas dla drużyn
Godz. 16.00 – zawody straży pożarnej – wjazd na sygnale o 15.30, następnie
do 16.45 zawody strażackie dla reprezentantów drużyn
Godz. 17.00 – 19.30 – zajęcia różne do wyboru uczestników – wykonanie
makram, kulinaria, terenoznawstwo, pierwsza pomoc, zawody na orientację, gry
i zabawy
Godz. 19.30 – 20.00 – toaleta wieczorna drużynami
Godz. 20.oo – kolacja, po kolacji apel wieczorny – bez mundurów,
podsumowanie dnia
Godz. 21.oo – ognisko
Godz. 22.30 – cisza nocna – odprawa z drużynowymi – ustalenie
harmonogramu likwidacji obozowiska

Niedziela – 12 czerwca - - zakończenie, sprzątanie, dyplomy – nagrody
Godz. 8.00 – pobudka, do godziny 8.45 – toaleta poranna drużynami
Godz. 9.00 – śniadanie, po śniadaniu przystąpienie do likwidacji obozowiska i
porządkowanie terenu
Godz. 11.00 – apel mundurowy pożegnalny, nagrody, dyplomy

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję komendantami niżej wymienionych obozów hufca :

- hm. Barbarę Chrościak - obozu harcerskiego w Sporem nad jeziorem Spore
organizowanym w dniach 5 lipca – 27 lipca 2016
- phm Krzysztofa Makaro - obozu harcerskiego w Sporem nad jeziorem
Spore organizowanym w dniach 28 lipca – 17 sierpnia 2016
- phm. Henryka Widłaka - obozu harcerskiego w Zatomie Nowym nad
jeziorem Barlin organizowanego w dniach 3 lipca – 24 lipca 2016
- phm. Dariusza Rataja - obozu żeglarskiego w Lubikowie nad jeziorem
Lubikowskim organizowanego w dniach 3 lipca – 24 lipca 2016

Czuwaj!
hm. Joanna Sawicka

