
XI ZŁAZ HARCERSKI  
"Z KONTEKSTU WYRWANY" 

22 URODZINY DRUŻYNY 1996 - 2018            
               

1.ORGANIZATOR   
3 DSH  „RED 1 ONE”  

im. CICHOCIEMNYCH 
 

2. TERMIN I MIEJSCE ZŁAZU 
 

XI ZŁAZ odbędzie się bez względu na pogodę,  
w dniach 12 - 14 Października 2018 r. w okolicach SULĘCINA.  

Bazą złazu jest budynek Hoteliku przy Stadionie, Ośrodek Sportu  
i Rekreacji  ul. Moniuszki 2 na „Winnej Górze”. 

 
3.KOMENDA ZŁAZU 

                  Komendant  Złazu - phm   Artur PAWLIK 
                  Z-ca komendanta -  dh  Jakub KACZKOWSKI  
                  Z-ca komendanta -  dh Katarzyna BZEZIŃSKA 
                  Kwatermistrz     -  dh Ernest GROMALA 
                  Skarbnik złazu       - hm    Jerzy LASOTA 
         
                4.WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA 

W Złazie udział biorą – reprezentacje drużyn harcerskich,  
starszoharcerskich i wędrowniczych. 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 03.10.2018r. 
wraz z kartą Patrolu 

na maila : fizol1982redone@tlen.pl 
Wpisowe w wysokości 20 zł od uczestnika płatne na konto 

25 1020 2036 0000 0102 0002 0461 z dopiskiem: 
DODATKOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZADANIOWA  

XI  ZŁAZ HARCERSKI 
„Z KONTEKSTU WYRWANY” i Nazwą Patrolu  

+ Kwota 20 zł x ilość osób do dnia 03.10.2018 r. (Środa) 
 

5.CELE ZŁAZU 
 Poznanie Sulęcina i okolic 
 Dobra harcerska zabawa 

 Odnowienie starych i nawiązanie nowych znajomości. 
                           

                                  
                                  6.EKWIPUNEK PATROLU, HARCERZA 

 Patrolu: proporzec, apteczka,  
 Harcerza: karimata, śpiwór ,regulaminowe umundurowanie, strój 

polowy, latarka , menażka, niezbędnik, obuwie zmienne 
   ubranie sportowe,  

  dobry humor. 
 

7.ORGANIZATOR ZAPEWNIA 
 Miejsce na nocleg 

 Gorący posiłek ( kiełbasę) w sobotę 
 Pamiątkową plakietkę 
 Herbatę do posiłków 

 Dobrą zabawę 
 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 Ekipa zgłoszona po terminie nie będzie przyjęta na Złaz. 

Prosimy pamiętać o pełnoletnim 
opiekunie oraz ubezpieczeniu patrolu 

czyli polisie ubezpieczeniowej, kserokopii 
listy osób ubezpieczonych oraz potwierdzeniu wpłaty na ZŁAZ. 

 Wpisowe od drużyny zgodne z liczbą osób 
w zgłoszeniu nie podlega zwrotowi po upływie terminu 03.10.2018 

zgodnie z regulaminem Złazu 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

uczestników  Złazu !!!!! 
 

* Baza Złazu czynna w dniu 12.10.2018r. od 17:30 
*Wszelkie bieżące informacje dotyczące złazu dostępne przez maila:  

Uwaga zmiana: 

3dshredone@o2.pl 

      *** Z przyjazdem do Bazy  Złazu patrol zobowiązany jest okazać 

pokwitowanie wpłaty za ZŁAZ i Ubezpieczenie !!!!!!! 

UWAGA!  Patrole bez pełnoletniego opiekuna , ubezpieczenia i potwierdzenia 
wpłaty na ZŁAZ nie będą dopuszczane do udziału w Złazie. 
 

CZUWAJ !!!!!!!!!!!!!!  
3DSH „RED 1 ONE” 

IM. CICHOCIEMNYCH 
22 URODZINY DRUŻYNY 

10 PAŹDZIERNIKA 1996 - 2018 


