
XXII ZLOT HARCERZY 

AKADEMIKÓW I WĘDROWNIKÓW 

DIABLAK 2015 

 

„Diablak w Naprawie” 

6-8 listopada 2015r. 

Mszana Dolna 

 

 

 

Organizator: 

Krakowski Harcerski Krąg Akademicki „Diablak” 

 

Cel Zlotu: 

 integracja środowisk akademickich, 

 pozyskanie nowych członków Kręgu, 

 zapoznanie uczestników Zlotu z walorami turystycznymi i przyrodniczymi Gorców, Beskidu 

Wyspowego i Tatr.  
 

Termin: 

6-8 listopada 2015r. 
 

Miejsce: 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych  

ul Starowiejska 4 

34-730 Mszana Dolna 
 

Komenda Zlotu: 

Komendantka Zlotu - pwd. Aleksandra Magda 

Zastępca Komendantki ds. organizacyjnych – Paweł Kociołek 

Zastępca Komendantki ds. programowych – Martyna Olasz 
 

Zespół promocji i informacji – pwd. Karolina Szpak, Joanna Skorupa 

Biuro Zlotu – Marta Kubańska 
 

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa:  

 ukończone 18 lat,  

 uiszczenie wpisowego na adres e-mail podany przez Biuro w potwierdzeniu 

zgłoszenia,  

 ubezpieczenie NNW dla patrolu na czas trwania Zlotu,  

 przynależność do min. 3 osobowego patrolu,  

 wysłanie w terminie opisu zadania przedzlotowego. 

 

Zgłoszenia dokonuje patrolowy poprzez wysłanie wiadomości na adres diablak.khka@gmail.com. 

Mail powinien zawierać listę członków patrolu wymienionych z imienia i nazwiska oraz ich daty 

urodzenia. Zgłoszenie powinno zawierać informację o wyborze tras przez poszczególnych 

uczestników. W przypadku braku tej informacji organizator zakłada, że osoby zgłoszone nie wyrażają 

chęci wzięcia udziału w wędrówkach.   



Termin zgłoszeń i wpłaty wpisowego:  

 do 25 października do 23:59 (data zaksięgowania wpłaty) – 37zł 

 po 25 października – 43zł 
 

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

do patrolowego po dokonaniu zgłoszenia. Dopiero dokonanie wpłaty potwierdza zgłoszenie 

uczestnika. Wpłaty wpisowego może dokonać patrolowy za wszystkie zgłoszone osoby lub mogą  

to robić indywidualnie uczestnicy Zlotu. 
 

W tytule: Zlot Diablak, nazwa patrolu / imię i nazwisko uczestnika. 
 

Świadczenia 

W ramach wpisowego uczestnicy mają zagwarantowane:  

- 2 noclegi w szkole,  

- obiad w sobotę, 

- dostęp do wrzątku podczas posiłków,  

- materiały programowe,  

- plakietkę zlotową, 

- zlotową niespodziankę,  

- świetną zabawę w akademickiej atmosferze!  
 

Wyposażenie:  

Uczestnicy powinni posiadać:  

- dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, legitymacja),  

- książeczkę harcerską lub instruktorską z udokumentowanymi opłaconymi składkami,  

- karimatę i śpiwór,  

- mundur harcerski,  

- 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 obiad w sobotę między blokami zajęciowymi.  

Śniadania i kolacje patrole przygotowują we własnym zakresie. 

Istnieje możliwość przygotowania obiadu wegetariańskiego. 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: 

Wasze tegoroczne zadanie związane jest bezpośrednio z naprawianiem. Jego szczegółowy opis 

znajdziecie w osobnym pliku załączonym do tego maila.  

Termin nadsyłania opisów Waszych zadań upływa 28.10.2015r.  

 

Program Zlotu: 

PIĄTEK 

Rano Wędrówki fakultatywne 

17.00 kwaterowanie patroli 

17.45 otwarcie kawiarenki 

21.30 rozpoczęcie zlotu 

21.45 gra inaugurująca zlot 

23.00 prezentacja zadania 

23.30 kawiarenka 

  SOBOTA 

  

7.30 wyjście na wędrówki 

17.00 powrót z wędrówek 

18.00 kolacja  

19.00 Warsztaty – BLOK TWARDY 

21.30            kawiarenka 

 

NIEDZIELA 

  10.30 WARSZTATY - BLOK MIĘKKI 

12.15  pakowanie 

13.15 apel  

13.30 opuszczenie szkoły 

 

 

 

 

Wędrówki 

Opisy tras wędrówek pojawią się najpóźniej 5.10.2015r. na naszej stronie na facebooku, zostaną 

również przesyłane drogą mailową zgłoszonym patrolom. Już teraz możemy zdradzić, że wędrówki 

odbędą się w Tatrach, Gorcach oraz Beskidzie Wyspowym.  

 Szczegóły: 

 o kwalifikacji na wędrówki decyduje kolejność zgłoszeń, 

  niektóre z planowanych tras zakładają dopłaty na środki transportu uczestników do miejsca 

startu wędrówki (informacje z opisie tras), 

 uczestnicy wędrówki tatrzańskiej będą proszeni o przelanie dopłaty na wynajem busa na 

wskazane konto bankowe przed rozpoczęcie zlotu,  

 uczestnicy pozostałych wędrówek są zobligowani do zakupu biletów na wskazany przez 

prowadzącego środek transportu w dniu wędrówki.  

 

 



Warsztaty 

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

po przyjeździe, 6. listopada wieczorem. 

 

Pytania? Szczegóły? Niejasności?  

Szczegółowe informacje na temat dojazdu do Mszany Dolnej, wędrówek, mapek, itp. będą na  bieżąco 

pojawiać się na naszym profilu na facebooku. Linki dostępne są  poniżej. 

 

Wszelkie pytania dotyczące Zlotu można kierować do Biura na adres 

diablak.khka@gmail.com 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

https://www.facebook.com/diablakzlot 

 

https://diablak.wordpress.com/xxii-zlot-diablak/ 

 

Zadanie przedzlotowe 

Waszym zadaniem będzie... naprawienie czegoś wokół (albo w Was samych). Nie wyznaczamy Wam 

tematu, nie wyznaczamy zakresu zadań. To do Was należy decyzja, co z czym należy (albo można) 

zdziałać. Sugerujemy poniżej kilka tematów, możecie z nich skorzystać - nie musicie. Możecie też coś 

fizycznie zreperować. Byłoby fantastycznie, gdybyście w ten sposób pomogli komuś w swoim 

otoczeniu. Zadanie nie musi być mierzalne, nie musi być widzialne. Ba, nie musicie nawet osiągnąć 

założonego efektu - chodzi o wykonaną przez Was pracę, o wyznaczenie i omówienie problemu,  

o samo podjęcie działania. W trakcie wykonywania może się przecież okazać, ze coś Zdecydowanie 

Ponad Wasze Siły jest tak naprawdę błahostką, która tylko wydawała się wielka, zła i przerażająca. 

Pamiętajcie także, że jest to zadanie dla patrolu, więc wszyscy członkowie powinni wykazać 

inicjatywę i podjąć aktywność.  

O pomyśle na Wasze zadanie napiszcie w maksymalnie 1000 znakach (ze spacjami) do 28 

października na adres e-mailowy khka.diablak@gmail.com(pamiętajcie, abyw tytule maila 

zaznaczyć, że to zadanie przedzlotowe!). Dostaniecie komentarz zwrotny i potwierdzenie  

(z ewentualną sugestią). Na zlocie natomiast będziecie mieli do zaprezentowania... krótki film  

o Waszym zadaniu. Może być animacją, może być reportażem (!), może być zbiorem wypowiedzi. 

Zależy nam na tym, aby nie była to prezentacja multimedialna. Ma trwać od 3 do 5 minut. Weźcie  

go ze sobą na zlot na dwóch nośnikach (i najlepiej wrzućcie jeszcze na jakiś serwer:). 

W razie wszelkich pytań piszcie na: olasz.martyna@gmail.com 

Łapcie kilka polecanych tematów: nadchodzące wybory parlamentarne, kryzys uchodźczy, mowa 

nienawiści w Internecie i przestrzeni publicznej, zanieczyszczenie powietrza, seksizm (obustronny), 

stereotypy, odkładanie rzeczy na później, wyrzucanie chleba (i jedzenia w ogóle), niezdrowe 

odżywianie się, kultura dyskusji, wykluczenie społeczne, nielegalne reklamy. Pamiętajcie też o tym, 

że można pomóc sąsiadowi, segregować śmieci albo odmalować w bloku skrzynkę na listy. 

Powodzenia! 

 

https://www.facebook.com/diablakzlot
https://diablak.wordpress.com/xxii-zlot-diablak/
mailto:khka.diablak@gmail.com

