
Związek Harcerstwa Polskiego  
Chorągiew Harcerzy w Wielkiej Brytanii 

Złaz Wędrowników: 
„Młody Las” XLV 

www.zlazmlodylas.com  
 

19 stycznia 2017 
 
Złaz „Młody Las” to tradycyjne spotkanie wędrowników w Wielkiej Brytanii. Przyjeżdżają wędrownicy, elita 
harcerska, z całej Chorągwi aby zdobyć pagon lub szczebel wędrowniczy - i aby spędzić czas w 
wędrowniczym gronie. Jest to też okazja dowiedzieć się o tym co to znaczy być wędrownikiem, spotkać się z 
kolegami i poznać nowych z różnych części kraju. 
 
Złaz Wędrowniczy jest zasadniczo dla harcerzy i wędrowników w wieku od 15 do 21 lat. Starsi wędrownicy 
na funkcjach harcerskich mogą brać udział w złazie po porozumieniu się z komendantem złazu oraz swoim 
Hufcowym. Mogą uczestniczyć Harcerze, którzy do dnia rozpoczęcia Złazu, skończyli 14 lat i 6 miesięcy jeśli 
drużynowy uważa że są gotowi. Więcej o zlazie można zobaczyć na stronie www.zlazmlodylas.com 
 
 

TERMIN: Od niedzieli 9 kwietnia do czwartku 13 kwietnia 2017r. 

Przyjazd od godziny 12:00. NIE WCZEŚNIEJ.  

Rozpoczęcie punktualnie o 13:30. Zakończenie o 12:30 w czwartek 13 kwietnia. 

 

MIEJSCE: Botany Bay Activity Centre, Botany Bay, Trelleck Road, Tintern, Chepstow, NP16 6SN 

  Miejsca 'pod dachem' są ograniczone. Tylko pierwsze 25 uczestników zgłoszeni będą   

  zagwarantowani miejsca w 'chalet'. Nocujemy w budynkach bez łózek... polecamy   

  karimatę, łóżko polowe lub materac polowy, jak Wam wygodniej!   

 

KOSZT: £50.00 bez przejazdu.  

Przelew : Konto: Polish Scouting Association – Choragiew , Sort code: 30-99-55, Numer Konta: 00937578 

Referencje przy przelewie: ZLAZ 17-Nazwisko-Pierwsza literka imienia” (np. ZLAZ 17 -Kowalski-B)  

 

ZGŁOSZENIA:  Zgłoszenie musi mieć podpis rodzica/opiekuna (lub wędrownika jeśli ma powyżej 18 lat). Można 

wysłać elektroniczną wersje na e-mail komendanta żeby zarezerwować miejsce ,  ALE TRZEBA 

PRZYWIEŹĆ ORYGINAŁ ZE SOBĄ !!!. Aby zorganizować gospodarkę oraz zajęcia wędrownicze 

zgłoszenia muszą być otrzymane do dnia 10go marca 2016r. Zgłoszenia należy przesłać emailem lub 

pocztą na adres komendanta:   

157 Malefant Street, Cardiff CF24 4QG 

 

Także należy telefonicznie lub e-mailem zawiadomić swojego hufcowego. 

 Niestety przez napięty program nie będzie mszy w niedziele, dlatego proszę udać się do kościoła w 

sobotę wieczorem 

SPÓŹNIONE ZGŁOSZENIA:  

 Należy zgłaszać się telefonicznie do komendanta złazu (tel: 07578705180).  

 W takim wypadku opłatę w wysokości £55.00 należy przywieźć na Złaz.  

 (GOTÓWKĄ !!!!) 

 

 

CZUWAJ! 

   

Pwd Michał Grabowiecki "Żubr" Phm Janek Lasocki "Ułan" 

Arcy-włóczęga Arcy-włóczęga 

Komendant Złazu Referent Wędrowników w Wielkiej Brytanii 

TmmichalG38@gmail.com    referentwedrownikow@gmail.com  
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