1. Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca w Stemplewie
2. V Szczep Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP przy Zespole Placówek
Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie
3. GK ZHP Warszawa
4. ZHP Chorągiew Łódzka
5. ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Uniejów
6. Starostwo Powiatu Łęczyckiego

1. Prezentacja dorobku drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP z okazji 60-lecia.
2. Rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności.
3. Wdrażanie do zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego.
4. Integracja środowiska harcerskiego.
5. Kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.
6. Włączanie harcerzy w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz
zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem
i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna.

Komendant Zlotu: pwd. Bogumił ZIELONKA
z-ca komendanta ds. programowych - pwd. Sylwia WOJTCZAK
Oboźny: dh Janusz KOŚLA
Kwatermistrz: dh Maciej PISZCZAŁKOWSKI / dh Mariusz BRYŁA
Drużynowi: Katarzyna ZARZYCKA/ Agnieszka GRZELAK
Instruktorzy:
hm. Jolanta CHMIELECKA
hm. Piotr ŁUKASIEWICZ
pwd. Agnieszka ZIELONKA
pwd. Hanna MATUSIAK
pwd. Krzysztof CIEŚLAK
pwd. Jolanta ZGODA
pwd. Piotr KAŹMIERCZAK
pwd. Paweł GAWRON
pwd. Damian HYNC
pwd. Anna KOŚLA
dh. Mariola MAROSIK
dh Artur GABRYSIAK
dh. Grażyna KAŁUŻNA
dh. Jolanta CICHOMSKA
dh. Agnieszka DULAS
dh. Radomir KACPRZAK

25.05.2018 r.
60 lat Nieprzetartego Szlaku ZHP
do 1300
1300 – 1400
1400
1410 – 1530
1530 – 1830
1830 – 1930
1930 – 2000
2000 – 2200
2200 – 2230
2200 – 700

- Dojazd drużyn do Stemplewa, zakwaterowanie
- Ciepły posiłek
- Zbiórka mundurowa na placu obozowym, przejście na plac apelowy
- Apel inauguracyjny
- 60 lat NS ZHP – wystawy i warsztaty tematyczne.
Wystawa prac Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z okazji 60-lecia
Nieprzetartego Szlaku ZHP pod hasłem „Nasze Nieprzetarte Szlaki”
- Kolacja
- Koncert na harcerską nutę
- Obrzędowe ognisko harcerskie
- Toaleta wieczorna, przygotowanie do ciszy nocnej
- Cisza nocna. Warty nocne.
Odprawa kadry instruktorskiej przy ognisku -22.45.

26.05.2018 r.
Harcerze dla Niepodległej
700 – 800
800 – 900
900 – 1300
1300 – 1400
1400 – 1500
1500 – 1600
1600 – 1800
1800 – 1900
1900 – 1950
1950 – 2200
2200 – 2300
2300 – 700

- Pobudka, gimnastyka poranna, toaleta
- Śniadanie
- Manewry Techniczno-Obronne
- MOTUR i Wojskowa Grupa Rekonstrukcyjna
- Obiad, cisza poobiednia
- „W barwach narodowych” - warsztaty plastyczne
- „Piosenka o Polsce” – zlotowy przegląd twórczości
- Kolacja
- Polowa Msza Święta
- Zabawa przy muzyce (pokaz sztucznych ogni)
- Toaleta wieczorna, przygotowanie do ciszy nocnej
- Cisza nocna. Warty nocne.
Odprawa kadry instruktorskiej – podsumowanie dnia.

Niedziela
27.05.2018r.
700 – 800
800 – 900
900 – 1000

- Pobudka, poranna gimnastyka, toaleta.
- Śniadanie (+ prowiant na drogę), porządkowanie terenu, wykwaterowanie.
- Uroczyste zakończenie zlotu.

„PIOSENKA O POLSCE” – Zlotowy Przegląd Twórczości
Termin:
- 26 maja 2018 roku (sobota), godzina 16:00
Informacje organizacyjne:
- przygotowanie prezentacji scenicznej na przegląd należy traktować jako obowiązkowe zadanie
przedzlotowe.
Tematyka przeglądu:
- drużyna/solista przedstawia jedną prezentację sceniczną (może, to być piosenka patriotyczna,
turystyczna ukazująca piękno kraju ojczystego, czy np. szanta związana z Morzem Bałtyckim, czy krainą
wielkich jezior mazurskich).
- czas prezentacji max. 5 min.
Kategorie:
- uczestnicy przeglądu mogą wystąpić indywidualnie i zespołowo.
Kryteria wykonywanej prezentacji:
- dobór repertuaru, oryginalność przedstawionego programu, ogólne wrażenie artystyczne,
umundurowanie zgodne z regulaminem ZHP/estetyka ubioru/ strój sceniczny.
Organizatorzy zapewniają:
- obsługę techniczną, dyplomy uczestnictwa, wspaniałą i niezapomniana zabawę oraz wiele innych
zlotowych atrakcji.
Zgłoszenia:
- wypełnienie karty zgłoszeniowej,
- przygotowanie nagrań podkładów muzycznych spełniających następujące wymagania techniczne:
- nagrania na wysokiej jakości płycie kompaktowej (CD w formacie mp3),
- płyta powinna mieć w opisie nazwę zespołu/imię i nazwisko solisty, tytuł piosenki, której
dotyczy podkład,
- zgłoszenie potrzeb technicznych w przypadku własnego akompaniamentu
i przekazanie w terminie do piątkowego ogniska obrzędowego (25.05.2018 r.)
bezpośrednio do pwd. Sylwii Wojtczak
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karta zgłoszenia
1. Hufiec/Szkoła…………………………………………………………………………………………
2. Nazwa i numer drużyny, zespołu (imię i nazwisko solisty)
…………………………………………………………………………………………………………
3. Liczebność reprezentacji………………………………………………………………………………
4. Tytuł prezentacji:
…………………………………………………………………………………………………………
5. Potrzeby techniczne:
.……………………………………………………………………………………………………….
W załączeniu:
 płyta CD w formacie mp3
……………………………………….
Podpis opiekuna

1. Uczestnikami Zlotu są drużyny 6 - 8 osobowe członków ZHP Nieprzetartego
Szlaku wytypowanych przez drużyny lub szczep.
2. W czasie trwania Zlotu obowiązuje kompletne umundurowanie ZHP.
3. Drużyna wychodząca poza teren obozowiska zobowiązana jest do zabrania
ze sobą apteczki polowej.
4. Podczas trwania Zlotu wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania
Prawa Harcerskiego.
5. Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do przestrzegania ustalonych regulaminów
szczegółowych i zarządzeń organizacyjnych.
6. Każdy uczestnik Zlotu ma prawo zgłaszania próśb i zażaleń na apelach.
7. Za bezpieczeństwo dzieci podczas Zlotu odpowiadają bezpośrednio
instruktorzy - opiekunowie drużyn.
8. Za porządek w czasie trwania Zlotu odpowiada oboźny i opiekunowie
drużyn.
9. W czasie trwania Zlotu czynny będzie punkt sanitarny.
10. Każdego uczestnika Zlotu obowiązuje przestrzeganie ciszy nocnej.
11. Instytucja delegująca (Zespół, Ośrodek, Szkoła, Hufiec, Drużyna) pokrywa
koszty uczestnictwa w Zlocie.
PAMIĘTAJMY O EKWIPUNKU UCZESTNIKA:
1. Apteczka polowa - 1 na zespół
2. Przybory toaletowe
3. Menażka, manierka, niezbędnik, kubek
4. Chlebak
5. Saperka - 1 na zespół
6. Toporek - 1 na zespół
7. Latarka
8. Obuwie sportowe i turystyczne
9. Strój gimnastyczny
10. Kangurka
11. Ciepła odzież
12. Śpiwór, koc, poduszeczka - obowiązkowo!
13. Mile widziany instrument muzyczny i aparat fotograficzny
14. Humor i uśmiech – obowiązkowo!!!

Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca w Stemplewie, V Szczep Drużyn
Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Uniejów, ZHP Chorągiew
Łódzka, GK ZHP w Warszawie zapraszają do wspólnego harcowania. W dniach 25 – 27.05.2018
roku na bazie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych
w Stemplewie odbędzie się XXXI Ogólnopolski Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP.
Warunki uczestnictwa
Drużyny powinny być reprezentowane przez maksymalnie 8 i minimalnie 6 harcerzy
z maksymalnie dwoma pełnoletnimi opiekunami. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie
pisemne. Wpłata 40 zł od jednego uczestnika, opiekunowie gratis. Drużyna, która przywiezie
własny namiot otrzyma zniżkę w wysokości 40 złotych.
Zgłoszenie: imię i nazwisko uczestnika, PESEL, numer orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
imię i nazwisko instruktora lub pełnoletniego opiekuna, podpis osoby delegującej (jednostki),
adres i telefon kontaktowy.
Organizatorzy zapewniają:
Nocleg pod namiotem, pełne wyżywienie, okolicznościowy znaczek Zlotu, dyplomy i nagrody
za uczestnictwo, wiele atrakcji, emocji i wrażeń oraz posmak prawdziwej harcerskiej przygody!!!
Ważne informacje:
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny i ubezpieczają się we własnym zakresie (NW).
Zgłoszenie wraz z wpłatą należy przesłać do dnia 14 maja 2018 roku na adres:
Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca:
Stemplew 35
99-140 Świnice Warckie
Powiat: Łęczyca woj. łódzkie
Z dopiskiem: „Zlot NS Stemplew 2018”
tel./ fax. (63) 288-11-07 lub 288-11-06
e-mail: wielkieserca@poczta.onet.pl
Wpłaty prosimy dokonywać na:
Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca
Bank Spółdzielczy Poddębice O/Uniejów, Nr konta 51 9263 0000 2009 4360 2002 0001
(ZLOT NS 2018).
Organizator po otrzymaniu zgłoszenia i przelewu przesyła informację o zakwalifikowaniu drużyny
na Zlot.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod
uwagę.
Informacje można uzyskać w sekretariacie Ośrodka w Stemplewie w godz. 700 - 1500 pod numerem
tel. (63) 288-11-06 lub (63) 288 -11- 07
Istnieje możliwość noclegu przed imprezą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub
pisemnym. W przypadku korzystania z wyżywienia należy wnieść dodatkową opłatę.

Serdecznie zapraszamy !!!
hm. Andrzej Zielonka

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny z okazji
60-lecia Nieprzetartego Szlaku ZHP pod hasłem
„Nasze Nieprzetarte Szlaki”
V Szczep Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP działający przy Zespole Placówek EdukacyjnoWychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie,
ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Uniejów, ZHP Chorągiew Łódzka, Stowarzyszenie „Mamy
Wielkie Serca” w Stemplewie oraz redakcja kwartalnika „Nasza Gazeta”
zapraszają

zuchy i harcerzy Nieprzetartego Szlaku ZHP
do udziału w konkursie plastycznym

Cele konkursu:
1. Prezentacja dorobku drużyn NS ZHP – jesteśmy już 60 lat!
2. Prezentacja twórczości zuchów i harcerzy w dziedzinach plastycznych.
4. Integracja środowiska harcerskiego Nieprzetartego Szlaku.
5. Rozwijanie wyobraźni artystycznej.
6. Rozpowszechnianie uniwersalnych wartości skautowych i harcerskich, takich jak
braterstwo, równość, tolerancja, pokój, akceptacja dla odmienności.

REGULAMIN KONKURSU
Kategorie i tematyka:






Konkurs plastyczny zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola,
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.
Tematyka prac powinna dotyczyć działalności, dorobku, tradycji Nieprzetartego Szlaku
Prace plastyczne mogą być wykonane grupowo (drużynowo) lub indywidualnie.
Każdy uczestnik (drużyna, osoba) może nadesłać tylko jedną pracę.
Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A4 i większym.

Przy ocenie prac pod uwagę będą brane:
 walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne pracy,
 interpretacja i nawiązanie do tematu konkursu,
 pomysłowość,
 wykorzystanie ciekawych technik
 spełnienie wymogów formalnych.

Termin i warunki składania prac konkursowych:
Na odwrocie pracy powinno znajdować się:
- w przypadku drużyny: pełna nazwa drużyny, adres, hufiec, chorągiew oraz lista twórców, opiekun,
drużynowy
- w przypadku prac indywidualnych: imię i nazwisko, wiek autora oraz pełna nazwa i adres (drużyny,
przedszkola, szkoły, placówki), opiekun, drużynowy
Prace należy składać, nadsyłać, dostarczać, dowieźć na ZLOT NS do Stemplewa do godziny 14.00 dnia
25 maja 2018 roku (przy stoliku rejestracji, przy bramie wjazdowej). Adres do korespondencji:
V Szczep Drużyn NS ZHP w ZPEWIR
Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie
z dopiskiem
Konkurs „60 lat Nieprzetartego Szlaku ZHP”
Rozstrzygnięcie konkursu:
Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas wystawy na XXXI Ogólnopolskim Zlocie Drużyn
Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie w dniach 25-27 maja 2018r. Komisja konkursowa w skład
której wejdą przedstawiciele ZHP, SMWS, Redakcji „Nasza Gazeta” wyłoni zwycięzców w każdej
grupie wiekowej oraz w kategoriach praca grupowa i praca indywidualna. Laureaci najlepszych prac
zostaną nagrodzeni upominkami i dyplomami. Nagrodzone prace będą zaprezentowane w kwartalniku
„Nasza Gazeta”, na portalu społecznościowym ZPEWiR w Stemplewie oraz stronie internetowej
Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” www.serca.org.pl
Organizatorzy:
Organizatorami konkursu są: V Szczep Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie, ZHP
Chorągiew Łódzka Hufiec Uniejów, ZHP Chorągiew Łódzka, Stowarzyszenie „Mamy Wielkie
Serca” w Stemplewie, kwartalnik „Nasza Gazeta”.
Zespół organizacyjny tworzą: pwd. Sylwia Wojtczak, pwd. Bogumił Zielonka, Dominika Jankowska,
Katarzyna Zarzycka, Agnieszka Grzelak.
Koordynatorzy konkursu: hm Andrzej Zielonka, phm. Anna Kaźmierczak - Kierownik Referatu NS
KCHŁ ZHP.
Konkurs odbywa się pod patronatem kwartalnika „Nasza Gazeta”.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać u organizatora pod nr tel. 63/2881106 lub
63/2881107 lub e-mail: wielkieserca@poczta.onet.pl

Karta zgłoszeniowa
31 Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP - Stemplew 2018r.
Nazwa drużyny…………………………………………………………………………………………………………
Hufiec…………………………………………………………
Chorągiew…………………………………………………..
Nazwa i adres szkoły:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Gmina…………………………
Powiat………………………………
Województwo……………………………………………
Opiekunowie:
Imię i nazwisko …………………………...…………, tel……………………, email………………………….
Imię i nazwisko …………………………...…………, tel……………………, email………………………….
Lp.

Imię i nazwisko

PESEL

Nr orzeczenia
o stopniu
niepełnosprawności

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Czy Drużyna będzie dysponowała własnym namiotem

TAK

NIE

Podpis i pieczęć

osoby delegującej

