
Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Harcerzy w Wielkiej Brytanii

Złaz Wędrowników – Młody Las XLII

Młody Las XLII

Złaz Wędrowniczy jest zasadniczo dla harcerzy i wędrowników w wieku od 15 do 21 lat. Starsi wędrownicy na funkcjach harcerskich
mogą wziąć udział w złazie po porozumieniu się z komendantem złazu oraz swoim Hufcowym

TERMIN: Od soboty 12 kwietnia do środę 16 kwietnia 2014r. 
Przyjazd od godziny 12:00. NIE WCZEŚNIEJ. 
Rozpoczęcie punktualnie o 13:30. Zakończenie o 12:30 w środę 16 kwietnia.

MIEJSCE: Holly Barn, Symonds Yat Rock, Gloucestershire.  GL16 7NZ

KOSZT: £50.00 bez przejazdu. Czeki należy wystawiać na 'Polish Scouting Association - Choragiew'

ZGŁOSZENIA: Aby zorganizować gospodarkę oraz zajęcia wędrownicze zgłoszenia muszą być otrzymane do dnia 21go marca 2014r.
Zgłoszenia należy przesłać na adres komendanta: 

phm Rysio Jankowski 
32 Anson Road, 
Cricklewood,
London.
NW2 3UU

Także należy telefonicznie lub e-mailem zawiadomić swojego Hufcowego.

SP  Ó  ŹNIONE ZGŁOSZENIA:   
Należy zgłaszać się telefonicznie do komendanta złaza (tel: 07870 638823). W takim wypadku opłatę w sumie £55.00
należy przywieźć na Złaz. (GOTÓWKĄ NIE CZEKIEM).

CZUWAJ!
phm. Rysio Jankowski
Komendant Złazu, 
Referent Wędrowników WB                                     

…....................................................................................……………………………………………………………………………………………………..
ZGŁOSZENIE NA ZŁAZ

Zgłaszam swój udział w Złazie Wędrowników 'Młody Las XLII'  i chcę odbyć próbę  na
 Naramiennik Wędrowniczy   /  Brązową   /  Srebrną   /   Złotą szyszkę    (niepotrzebne skreślić)

 Pieszo / Rowerem   (niepotrzebne skreślić).

Imię i nazwisko ................................................................................... Stopień: .............................................................

Drużyna: ................................................................................... Hufiec: .............................................................

Data urodzenia: ................................................................................... Funkcja: .............................................................

Adres: ...................................................................................

................................................................................... Telefon: .............................................................

................................................................................... E-mail: .............................................................

Posiadane sprawności III szczebla: ……………………………………………………………………………………………………………….

Obóz Wędrowny: Data: …………………………………  Miejscowość: …………………………………………………...

Wyprawa Zagraniczna: Data: …………………………………  Miejscowość: …………………………………………………...

Załączam czek wystawiony na 'Polish Scouting Association - Chorągiew' na sumę £50.00

Podpis Uczestnika:   Data:

Popis Przełożonego (dla uczestników poniżej 18 lat): Data:



Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Harcerzy w Wielkiej Brytanii

Złaz Wędrowników – Młody Las XLII
PRO  GRAM:  Próby na Naramiennik Wędrowniczy, Brązową, Srebrną i Złotą szyszkę.

Zajęcia i ćwiczenia wędrownicze, sejmik wędrowniczy, dyskusje, ogniska i wtajemniczenie.

TRASY: Próba na naramiennik wykonana tylko pieszo.
Próba na Brązową i Srebrną szyszkę wykonana pieszo lub rowerem.
Próba na Złotą szyszkę wykonana tylko pieszo.

WYMAGANIA: Aby zdobyć szczebel wędrowniczy, razem z odbytą próbą wędrownicy muszą także posiadać odpowiednią ilość
sprawności III szczebla oraz dodatkowe wymagania, to znaczy

Brązowa szyszka: 1 sprawność Wędrownicza
Srebrna szyszka: 3 sprawności Wędrownicze + Obóz Wędrowny (min 5-dniowy)
Złota szyszka: 5 sprawności Wędrownicze + Obóz Wędrowny (min 5-dniowy) i wyprawa zagraniczna (min 7-dniowa). 

LOGI  Z  OBOZU  I  WYPRAWY ZAGRANICZNE  MUSZĄ  BYĆ  PRZEDSTAWIONE  NA  ZŁAZIE.

UWAGI: Otwarte próby na sprawności III szczebla, które są prawie skończone, można dokończyć podczas złazu przy wcześniejszej umowie
z komendantem lub programowym. Należy podać informacje w zgłoszeniu.

Zachęcamy, aby patrole na Srebrną i Złotą szyszkę zaplanowały własne trasy według Regulaminu Szczebli Wędrowniczych:

Srebrna szyszka:  pieszo - około 45 mil, rowerem - około 170 mil, z dwoma noclegami.
Złota szyszka:  pieszo - około 65 mil z trzema noclegami. Trasa musi mieć jeden etap dłuższy około 25 mil, oraz jeden etap w

terenie trudnym, dzikim, np. górzystym. (NB te dwa etapy muszą się odbyć w innych dniach).

!!! Patrole na Srebrną I Złotą szyszkę powinni się skontaktować z druhem programowym przynajmniej 1 miesiąc przed Złazem !!!

Hm. Michał Nalewajko email: mikenalewajko@gmail.com
72 Church Rd, 
Heston, telefon: 020 8570 9524
Middlesex.
TW5 0LA

SPRZĘT:
Osobisty: Mundur zimowy: rogatywka z lilijką, chusta ze suwakiem, koszula mundurowa z oznakami, pas harcerski, długie spodnie

mundurowe, skarpety mundurowe, czarne pół buty. 

Buty marszowe, kurtka nieprzemakalna, śpiwór, karimata/materac polowy, plecak, strój sportowy, przybory do jedzenia i
mycia, gwizdek, kompas (typ silva), śpiewnik, pióro, ołówek i „log” (log to mały notes z twarda okładką).

Na każdy patrol: Namiot, palnik i zapasowe paliwo, menażki, manierka, kompas, latarka, zapałki i mapa terenu.

Mapa O.S. 1:25,000 Nr 14 Outdoor Leisure "Wye Valley & Forest of Dean" (TA JEST LEPSZA), lub  
Mapa O.S. 1:50,000 Nr 162, "Gloucester & Forest of Dean" 

Patrole na Srebrną/Złotą szyszkę muszą mieć własne dodatkowe mapy na trasy zaplanowane przez siebie. 
Każdy Patrol maja kupić własny prowiant. (koszt prowiantu będzie zwrócony jak patrol dojdzie na Złaz, i kwity zostaną
przedstawione). 

Dla Srebrną/Złotą szyszkę podstawa budżetowa £5.00 na dzień dla osoby. 
NIE MOŻEMY ZWROCIĆ KOSZTU PROWIANTU BEZ KWITÓW.

TRASY ROWEROWE:  
Przywieść własny rower typu "Mountain Bike" ze światłami. Kask jest też obowiązkowy. Zamiast plecaka można używać
"panniers".

LOGI: Każdy wędrownik musi posiadać log, to znaczy, zeszyt z twardą okładką który się łatwo mieści do kieszeni.

              KARTKA PAPIERU NIE JEST LOGIEM!!


