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
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. Jolanta ZGODA
pwd. Piotr KAŹMIERCZAK
pwd. Paweł GAWRON
pwd. Damian HYNC
pwd. Anna SZYMKOWSKA
pwd. Anna KOŚLA
dh. Elżbieta ŁUKASIEWICZ
dh. Milena NOCKOWSKA
dh. Ewa KOLASA
dh. Mariola MAROSIK
dh Artur GABRYSIAK
dh. Grażyna KAŁUŻNA
dh. Jolanta CICHOMSKA
dh. Agnieszka DULAS
dh. Radomir KACPRZAK

24.05.2019 r.
do 1300
1300 – 1400
1400
1410 – 1530
1530 – 1730
1730 – 1900
1900 – 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 w mundurach
- Warsztaty dla drużyn – „Zdobnictwo zlotowe – TOTEMY” , pokaz , inspiracje
- Warsztaty dla drużyn- „Ekologiczne symbole harcerskie”
- Kolacja w plenerze w drużynach
- Obrzędowe ognisko harcerskie – prezentacja drużyn (piosenka, skecz, proporce)
- Toaleta wieczorna, przygotowanie do ciszy nocnej
- Cisza nocna. Warty nocne.
Odprawa kadry instruktorskiej przy ognisku -22.45.

25.05.2019 r.
700 – 800
800 – 900
1000 – 1300
1300 – 1400
1400 – 1500
1500 – 1700
1800 – 1900
1900 – 1950
1950 – 2200
2200 – 2300
2300 – 700

- Pobudka, gimnastyka poranna, toaleta
- Śniadanie
- Przejazd autokarami do Uniejowa
Harcerski Bieg Terenowy (w mieście wody – Uniejów )
- MOTUR pokazy jazdy na motorze, dla chętnych przejażdżki
- Obiad
- Przegląd twórczości artystycznej „Woda źródłem życia”
Powrót autokarami do bazy w Stemplewie
- Kolacja
- Polowa Msza Święta z udziałem chóru „Cantabile”
- Zabawa przy muzyce, występ gwiazdy  (pokaz sztucznych ogni)
- Toaleta wieczorna, przygotowanie do ciszy nocnej
- Cisza nocna. Warty nocne.
Odprawa kadry instruktorskiej – podsumowanie dnia.

26.05.2019r.
700 – 800
800 – 900
900 – 1000

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

1. Uczestnikami Zlotu są drużyny 4 - 8 osobowe członków ZHP wytypowanych
przez drużyny, szczep, hufiec.
2. W czasie trwania Zlotu obowiązuje kompletne umundurowanie ZHP
(w przypadku braku jednolity strój)
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, WTZ, DPS, ŚDS, Hufiec, Drużyna)
pokrywa koszty uczestnictwa w Zlocie.
12. Instytucja delegująca zobowiązana jest do przekazania zgody i
oświadczenia przedstawiciela ustawowego, dotyczącego przetwarzania
danych osobowych i rozpowszechniania wizerunku uczestnika (skan lub fax).
W uzasadnionych przypadkach w dniu przyjazdu przez opiekunów drużyn
„na bramie”
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 24 – 26.05.2019 roku na bazie Zespołu
Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie odbędzie się XXXII
Ogólnopolski Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP.
Warunki uczestnictwa
Drużyny powinny być reprezentowane przez maksymalnie 8 i minimalnie 4 harcerzy
z maksymalnie dwoma pełnoletnimi opiekunami ( jeden opiekun na 4 dzieci ). Warunkiem uczestnictwa
jest zgłoszenie pisemne. Wpłata 35 zł od jednego uczestnika, opiekunowie gratis. Drużyna, która
przywiezie własny namiot otrzyma zniżkę w wysokości 35 złotych.
Zgłoszenie: imię i nazwisko uczestnika, PESEL, numer orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (o ile
jest), 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!!!
Podczas zlotu czynny sklepik spożywczy, kawa, herbata , napoje zimne, popcorn, wata cukrowa
itp.
Ważne informacje:
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny i ubezpieczają się we własnym zakresie (NW).
Zgłoszenie oraz zgody i oświadczenia przedstawiciela ustawowego wraz z wpłatą należy przesłać do
dnia 13 maja 2019 roku na adres:
Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca:
Stemplew 35
99-140 Świnice Warckie
Powiat: Łęczyca woj. łódzkie
Z dopiskiem: „Zlot NS Stemplew 2019”
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 2019).
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

Karta zgłoszeniowa
32 Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP - Stemplew 2019r.
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
(jeśli jest)

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

TAK

NIE

Podpis i pieczęć

DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA
Zgoda i oświadczenie przedstawiciela ustawowego
.............................................................
(miejscowość, data)
.............................................................................
(imię i nazwisko uczestnika zawodów)
………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego)
Oświadczenie
Działając w imieniu:
...................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia /uczestnika)
niniejszym oświadczam, co następuje:
1.
2.
3.
4.

jestem uprawniona/uprawniony do złożenia niniejszego oświadczenia/reprezentacji ww. uczestnika,
zapoznałam/łem się z informacjami oraz regulaminem 32 Zlotu Drużyn Harcerskich NS ZHP
akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień,
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz art. 81 ust.1 z dnia 4
lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam
zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnienie wizerunku mojego dziecka poprzez publikacje
zdjęć oraz nagrań wideo w celach promocyjnych imprezy oraz uczestnictwa w wydarzeniach
zapewnionych przez organizatorów. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają
dóbr osobistych mojego dziecka. Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z
udziałem mojego dziecka wykonanych podczas 32 Zlotu Drużyn Harcerskich NS ZHP Wizerunek
może być przetwarzany w różnych formach elektronicznych, papierowych, kadrowania i kompozycji.

.........................................................................
(miejscowość, data)
….....................................................................
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu)

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r.,
informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i
Rehabilitacyjnych w Stemplewie
2) Inspektorem ochrony danych w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie
jest Pan Damian Hync, e-mail: dhync@zpewirstemplew.pl
3) Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f ogólnego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu
realizacji zadań konkursowych oraz promocyjnych (32 Zlotu Drużyn Harcerskich NS ZHP
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) administrator serwera, na którym znajduje się strona internetowa placówka, lokalna prasa oraz portale
społecznościowe.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3,
lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora –
przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam
niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

