


 
 
 
 
 

 

 

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. Komenda Chorągwi ZHP Łódź 
5. Hufiec ZHP 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 
 

 

Komendant Zlotu: pwd. Bogumił ZIELONKA 
Oboźny: dh Janusz KOŚLA 
Kwatermistrz: dh Maciej PISZCZAŁKOWSKI / dh Mariusz BRYŁA 
Drużynowi:  Radomir KACPRZAK 
Instruktorzy:  
hm. Jolanta CHMIELECKA 
hm. Piotr ŁUKASIEWICZ  
pwd. Sylwia WOJTCZAK 
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 
 



 

 
 
 
 

Czwartek 25.05.2017 r.  
 

MOŻLIWOŚĆ ODDANIA KRWI  W GODZ.12:00 - 14:00 

do 1400             -           Dojazd drużyn do Stemplewa, zakwaterowanie, pionierka  
                                     obozowa, zdobnictwo 
1400 – 1645 -  Ciepły posiłek 
1645               - Zbiórka na placu obozowym w umundurowaniu, przejście  
                                   na plac apelowy 
1700 – 1830 - Apel inauguracyjny w mundurach 
1830 – 1930 - Kolacja  
1930 – 2200      -   Obrzędowe ognisko harcerskie 
2200 – 2230 - Toaleta wieczorna, przygotowanie do ciszy nocnej 
2200 – 700 - Warty nocne. Cisza nocna.  
                                        Odprawa kadry instruktorskiej przy ognisku -22.45. 
 

Piątek 26.05.2017 r. 
700 – 800 - Pobudka, gimnastyka poranna, toaleta  
800 – 900 - Śniadanie 
900 – 1400 - Warsztaty artystyczne „Techniki na start ”  
1400 – 1500        -          Obiad 
1500 – 1800 - „Raz na ludowo”   
1800 - 1900        -           Kolacja   
1900 – 2230 -           Dyskoteka, Spotkanie z Gwiazdą 
2230 – 2300 - Toaleta wieczorna 
2300 – 700         -           Ogniobranie. Cisza nocna, warty  
 

Sobota 27.05.2017 r. 
700 – 800 - Pobudka, gimnastyka poranna, toaleta 
800 – 900 - Śniadanie  
900 – 1300 -            Leśna gra terenowa 
1300 – 1400 -            Spotkanie z MOTUR  
1400 – 1530 - Obiad, odpoczynek 
1530 – 1800 - 30 lat minęło… - przegląd twórczości wszelakiej na wesoło 
 1800 – 1830        -           Msza Święta Polowa 
1830 – 1930 - Kolacja  
 1930 – 2230 -           Zabawa w rytmie Disco (pokaz sztucznych ogni)  
2230 – 2300 - Toaleta wieczorna  
2300 – 700 - Cisza nocna (odprawa kadry – podsumowanie dnia) 
 

Niedziela 28.05.2017 r. 
700 – 800 - Pobudka, poranna gimnastyka, toaleta 
800 – 900 - Śniadanie, porządkowanie terenu 
900 – 1000 - Uroczyste zakończenie zlotu. Podsumowanie. Pożegnanie. 
1000 – 1200 - Kronika zlotowa. Prowiant na drogę 
1200 – 1300 - Rozkwaterowanie, wyjazd drużyn. 
 

 

 
 

 



 

 

  
 

 

 
oddaj KREW 
ocal  życie… 

Zostań Bohaterem 
Pragniemy wesprzeć akcję Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa w Łodzi dlatego podczas tegorocznego XXX Zlotu Drużyn Harcerskich 

„Nieprzetartego Szlaku” ZHP w Stemplewie wszyscy chętni opiekunowie i harcerze będą 

mogli oddać krew w nowoczesnym mobilnym punkcie pobierania krwi 

 

Ty też możesz oddać krew, wystarczy, że: 

 masz od 18 do 65 lat i ważysz co najmniej 50 kilogramów 

 w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano u Ciebie tatuażu, przekłucia uszu lub 

innych części ciała, 

 w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonywanych diagnostycznych badań i 

zabiegów endoskopowych (gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii) 

 w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie byłeś leczony krwią lub jaj składnikami 

 

Procedura oddawania krwi: 

 lekkostrawny posiłek 

 rejestracja – wypełnienie kwestionariusza (konieczny jest dowód osobisty) 

 badanie wstępne (morfologia, ciśnienie) 



 badanie lekarskie (wywiad, kwalifikacja do oddania krwi) 

 pobór krwi (do 10 min.) 

 krótka regeneracja sił 

 odbiór 8 czekolad 

 

ODDAWANIE KRWI NA TERENIE NASZEGO OŚRODKA ODBĘDZIE SIĘ  

25 MAJA 2017 ROKU ( Czwartek ) W GODZ. 12:00 - 14:00 

 

 

Dla co trzeciej osoby brakuje krwi do transfuzji... i, nigdy nie wiesz kiedy Ty lub ktoś z 

Twoich bliskich może jej potrzebować. 

 
 

Podziel się bo krwi nie da się wyprodukować 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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, KH ZHP Uniejów, Chorągiew ZHP Łódź, 
GK ZHP w Warszawie zapraszają do wspólnego harcowania. W dniach 25 maja do 28 maja 2017 
roku na bazie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych                                 
w Stemplewie odbędzie się XXX 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 60 zł od jednego uczestnika, opiekunowie gratis. Drużyna, która przywiezie 
własny namiot otrzyma zniżkę  w wysokości 60 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 15 maja 2017 roku na adres: 

Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca: 
Stemplew 35 
99-140 Świnice Warckie 
Powiat: Łęczyca  woj. łódzkie 
Z dopiskiem: „ Zlot NS Stemplew 2017 ” 
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 2017). 
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 !!! 
 
                                                                                                                                                    Andrzej Zielonka hm. 
 
 

 



30 LAT MINĘŁO…- Przegląd Twórczości 
Wszelakiej na wesoło 

 
- sobota – 27 maja 2017 roku 
- godzina: 15:30 

 
Informacje organizacyjne: 
- przygotowanie prezentacji scenicznej na przegląd należy traktować 
jako obowiązkowe zadanie przedzlotowe.  
 
Tematyka przeglądu: 

- drużyna przedstawia jedną prezentację sceniczną na wesoło (wierszyk , piosenka, skecz itp.) o 
tematyce związanej z 30-leciem  stemplewskich zlotów, 
- treść prezentacji należy przekazać organizatorom bezpośrednio przed występem w wersji 
spisanej na kartce z bloku technicznego w formacie A4 (posłuży ona do stworzenia pamiątkowego 
zbioru twórczości), 
- 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: 
- Tylko na karcie zgłoszenia ( w załączeniu ) w terminie do czwartkowego ogniska obrzędowego 
( 25.05.2017 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. Forma i tytuł prezentacji: 
 
.………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
……………………………………………. 

Podpis opiekuna 



  

 
Karta zgłoszeniowa 

XXX Zlot  Drużyn Nieprzetartego Szlaku  ZHP - Stemplew 2017r. 
 

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 


