
XXI ZLOT HARCERZY 

AKADEMIKÓW I WĘDROWNIKÓW 

DIABLAK 2014 

 

„Nawet równoległe!” 

7-11 listopada 2014r. 

Ludźmierz  

 

 

Organizator: 

Krakowski Harcerski Krąg Akademicki „Diablak” 

 

Cel Zlotu: 

 integracja środowisk akademickich, 

 pozyskanie nowych członków Kręgu, 

 zapoznanie uczestników Zlotu z walorami turystycznymi i przyrodniczymi Podhala, Tatr oraz 

Gorców 

 

Termin: 

7-11 listopada 2014r. 

 

Miejsce: 

Gimnazjum nr 2  

im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 

ul. Tetmajera 100 

34-471 Ludźmierz 

 

Komenda Zlotu: 

Komendantka Zlotu - pwd. Aleksandra Magda 

Zastępca Komendantki ds. organizacyjnych – phm. Łukasz Wójcik 

Zastępca Komendantki ds. programowych – Joanna Skorupa 

 

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa:  

Na Zlot „Diablak" mogą zgłosić się wszystkie jednostki wędrownicze oraz kręgi akademickie z całej 

Polski.  

Uczestnicy Zlotu: 

 muszą mieć ukończone 16 lat,  

 patrol musi mieć pełnoletniego opiekuna,  

 niepełnoletni członkowie patrolu muszą posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów na 

udział w Zlocie – do wglądu Biura podczas rejestracji (wzór w załączniku 1),  

 patrol powinien składać się z minimum 3 członków, 

 patrolowy musi przesłać listę członków patrolu zawierającą imiona, nazwiska oraz daty 

urodzenia na adres diablak@zhp.net.pl,  

 patrol musi posiadać ubezpieczenie NNW, 

 w zgłoszeniu należy zawrzeć informację, kto z członków patrolu wybiera się na poszczególne 

trasy,  



 opłata za Zlot w wysokości 55/60 zł za osobę (bezzwrotna w przypadku rezygnacji). 

 

Ubezpieczenie NNW na czas trwania Zlotu patrole zapewniają sobie we własnym zakresie. 

 

 

Termin zgłoszeń i wpłaty wpisowego:  

 do 26 października do 23:59 - 55 zł  

 do 2 listopada do 23:59 - 60 zł 

 po 2 listopada – 65 zł 

 

Wpisowe należy wpłacić na konto bankowe, którego numer zostanie przesłany drogą mailową do 

patrolowego po dokonaniu zgłoszenia. 

W tytule: Wpisowe na Zlot Diablak 2014, nazwa patrolu, ilość osób. 

 

Świadczenia:  

W ramach wpisowego uczestnicy mają zagwarantowane:  

- 4 noclegi w szkole,  

- obiad w sobotę, niedzielę oraz poniedziałek, 

- dostęp do wrzątku podczas posiłków,  

- materiały programowe,  

- plakietkę zlotową. 

 

Wyposażenie:  

Uczestnicy zabierają ze sobą:  

- dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty, legitymacja,  

- książeczkę harcerską lub instruktorską z udokumentowanymi opłaconymi składkami,  

- karimatę i śpiwór,  

- umundurowanie harcerskie,  

- obuwie zmienne,  

- prowiant na śniadania i kolacje,  

- ekwipunek umożliwiający udział w wędrówkach, (odpowiednie obuwie, kurtka przeciwdeszczowa, 

latarka), 

- wszelkiego rodzaju sprzęt grający oraz śpiewniki, 

- dużą dawkę dobrego humoru. 

 

Wyżywienie:  

Organizatorzy zapewniają obiady w sobotę, niedzielę i poniedziałek  między blokami zajęciowymi. 

Śniadania i kolacje patrole przygotowują we własnym zakresie. 

Istnieje możliwość przygotowania obiadów wegetariańskich. W zgłoszeniu patrolu należy podać ilość 

takich dań. W przypadku braku szczegółowej informacji na ten temat w zgłoszeniu organizatorzy 

zapewniają obiad z dodatkiem mięsa. 

 

Zasady uczestnictwa w Zlocie:  

1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Prawa Harcerskiego.  

2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Przeciwpożarowego. 

3. Każdy uczestnik powinien stosować się do poleceń kadry Zlotu oraz prowadzących wędrówki. 

4. Za wyrządzone szkody uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową. 



5. Za rażące naruszenie regulaminu uczestnik może zostać usunięty ze Zlotu bez prawa do zwrotu 

kosztów za niewykorzystane świadczenia.  

6. Uczestnicy zobowiązani są do wykonania zadania przedzlotowego. 

7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów Zlotu. 

 

Zadanie przedzlotowe 

Tegorocznym zadaniem przedzlotowym będzie przygotowanie... równoległych memów. Memów - 

chyba nie trzeba tłumaczyć. :) Równoległych? Celem jest, by przedstawiały różne płaszczyzny 

Waszego życia, takie, na których się znacie, o których możecie coś powiedzieć, którym poświęcacie 

czas. Zaskakujących i różnorodnych, bardzo krótkich, hasłowych. Mogących zachwycić, 

zainteresować czy rozbawić. Memy mają być przyporządkowane do jednej z pięciu 

kategorii/płaszczyzn i umieszczone na określonych tłach: 

- fizyczność i fizjologia – tło niebieskie 

- nauka i wiedza – tło zielone, 

- umiejętności – tło żółte, 

-kultura i sztuka – tło szare, 

- społeczeństwo, ja i drugi człowiek– tło czerwone 

Zadaniem każdego patrolu będzie zaprezentowanie memów w przynajmniej czterech z pięciu kategorii 

i w następującej ilości: 

2-3 osoby w patrolu - 4 memy 

4-5 osób w patrolu - 6 memów 

6-7 osób w patrolu - 9 memów 

8-10 osób w patrolu - 12 memów 

 

Memy należy przysyłać do 3.11.2014 r. na adres diablak@zhp.net.pl oraz przywieźć wydrukowane w 

formacie A4 na Zlot. 

 

W załączniku 2 znajduje się przykładowy mem (na diablakowym tle:). Memy zostaną zaprezentowane 

podczas Zlotu, oprócz tego część zostanie opublikowana na fanpage'u Zlotu. 

 

Załącznik 2 PRZYKŁADOW MEM.  

 

mailto:diablak@zhp.net.pl


Program Zlotu: 

 

7 listopada (piątek) 

Od 18:00 rejestracja patroli 

18:30 – otwarcie kawiarenki 

18:30-19:30 – kolacja 

19:30 – integracja w kawiarence 

 

8 listopada (sobota) 

6:00 – 7:00 -  śniadanie 

7:00 – 18:30 - wędrówki po Tatrach i Pieninach 

19:00 – 21:00 – obiadokolacja 

22:00 - ogniobranie 

 

9 listopada (niedziela) 

9:00 – 10:00 – śniadanie 

10:00 – 13:00 – blok programowy I 

13:00 – 15:00 – obiad 

15:00 – 18:00 – blok programowy II 

18:00 – 19:00 – kolacja 

19:00 – wieczór w kawiarence (śpiewanki i plaszówki) 

 

10 listopada (poniedziałek) 

6:00 – 7:00 – śniadanie 

7:00 – 18:00 – wędrówki po Gorcach 

18:30 – 20:00 - obiadokolacja 

21:00 – koncert 

 

11 listopada (wtorek) 

8:00 – 9:00 – śniadanie 

9:00 – 10:00 – zakończenie zlotu 

 

 

Wędrówki 

Trasy wędrówek pojawią się niebawem na stronie internetowej Kręgu w zakładce ZLOT oraz będą 

przysyłane zgłoszonym patrolom w informacji zwrotnej drogą mailową. Już teraz możemy zdradzić, 

że wędrówki odbędą się w Tatrach, Gorcach oraz Pieninach. 

 

Warsztaty 

Opisy warsztatów pojawią się na stronie internetowej na tydzień przed Zlotem. Zapisy odbędą się już 

na miejscu, 8. listopada wieczorem. 

 

Pytania? Szczegóły? Niejasności?  

Szczegółowe informacje np. na temat dojazdu do Ludźmierza, wędrówek, mapki, itp. będą na  bieżąco 

pojawiać się w zakładce zlotowej oraz na naszym profilu na facebooku. Linki dostępne są  poniżej. 

 



Wszelkie pytania dotyczące Zlotu można kierować do jego Biura na adres 

diablak@zhp.net.pl 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

https://www.facebook.com/diablakzlot 

 

http://diablak.wordpress.com/xxidiablak/ 

 

mailto:diablak@zhp.net.pl
https://www.facebook.com/diablakzlot

