
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

CO?  Złaz Funkcyjnych Chorągwi Podkarpackiej ZHP 

GDZIE? Gorajec, gm. Cieszanów, Podkarpackie, Polska 

KTO?  Zastępowi, przyboczni i drużynowi z Chorągwi Podkarpackiej ZHP. 

Uczestnicy od lat 10, członkowie Drużyny Sztabowej, instruktorzy.  

KIEDY?  3-5 września 2021 r. 

      Program i zasady uczestnictwa 

Miejsce 
 Na skraju lasu, z którego rozległy widok obejmuje polsko-ukraińskie pogranicze, został założony 

chutor*, a w nim zagrody, chaty mieszkalne, stodoły. To niewielkie przygraniczne gospodarstwo położone w 

magicznej przestrzeni zaprasza do doświadczenia niezwykłej przygody. Przy zabytkowej cerkwi, pod 

konarami wiekowych drzew, w towarzystwie bruśnieńskich krzyży, stanie obóz, zapłoną watry, przy których 

zbierze się Podkarpacka Kadra. 

Pięknie położony ośrodek Chutor Gorajec, w okolicy otwierającej się dla ciekawych świata, to miejsce 

inspirujące do przeprowadzenia Złazu Funkcyjnych Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego.  

* chutor – niewielka osada, gospodarstwo na słabo zaludnionym pograniczu 

 

Rozstawimy mały obóz  

Bramę zbudujemy z serc  

A z tych dusz co tak gorące  

Zbudujemy sobie piec 



Uczestnicy 
 Aby zostać uczestnikiem Złazu Funkcyjnych Chorągwi Podkarpackiej ZHP w Gorajcu, 

trzeba być zastępowym, patrolowym, przybocznym lub drużynowym gromady zuchowej, 

drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej lub wędrowniczej. Ponadto należy 

skompletować zastępy złazowe. Każdy zastęp może składać się z funkcyjnych 

jednej metodyki. Z jednego hufca może przyjechać na złaz dowolna ilość 

zastępów z dowolnych metodyk, jednak z każdą reprezentacją hufca musi 

przyjechać odpowiednia ilość instruktorów – jeden na każde 

20 niepełnoletnich uczestników. Jeśli zdarzy się tak, że zgłoszą się na złaz 

zastępy małe, 2-3 osobowe, to na miejscu zostaną połączone 

w większe zastępy, ale nadal w ramach jednej metodyki.  

Funkcyjny z drużyn wielopoziomowych sami podczas zgłaszania się na 

złaz muszą wybrać do której metodyki na czas zlotu chcą chodzić na 

zajęcia i tego wyboru już nie mogą zmienić. Zastępy wyznaczają ze swojego składu zastępowych, a kilka 

zastępów utworzy drużynę złazową i wybierze swojego drużynowego.  

Wszyscy razem zamieszkają w podobozach szczepów. Drużynowi i zastępowi zlotowi pracują aktywnie 

i pomagają we wszystkich, codziennych zajęciach, tworzą radę wspierającą komendanta szczepu. 

UWAGA!: Zastępy złazowe muszą się składać z funkcyjnych z jednego hufca!  

(zastęp będzie częścią reprezentacji hufca, może być kilka zastępów z jednego hufca). 

Druhu Drużynowy! Zachęć do udziału w złazie swoich funkcyjnych! 

 

Drużynowi, zastępowi, opiekunowie i reprezentacja hufca 
 Jak wiemy, duża część drużynowych i prawie wszyscy przyboczni i zastępowi w naszej organizacji, to 

osoby niepełnoletnie. Młodzi uczestnicy potrzebują wsparcia dorosłych. Ponieważ jest to złaz funkcyjnych, 

to spodziewamy się, że śródroczni zastępowi i przyboczni będą stanowili znaczącą część jego uczestników. 

Dlatego musimy o nich odpowiednio zadbać i stworzyć im warunki do wspólnego przeżywania złazu.  

Na początku złazu, zastępy połączą się w drużyny złazowe i szczepy, przemieszane między hufcami. 

Dlatego instruktor, który jest opiekunem, musi być też gotowy, do objęcia opieką uczestników spoza swojego 

hufca. Podpisze on umowę wolontariacką na opiekę nad uczestnikami złazu, członkami zastępów, z którymi 

będzie w jednym podobozie. Nie zostanie on oddzielony od swojego zastępu, z którym zgłosił się na złaz, ale 

pozostałe zastępy, które miał pod opieką podczas podróży, mogą trafić pod opiekę innych instruktorów, jeśli 

z innej metodyki, to w innych podobozach.  

Przemyślcie tą sprawę w hufcu i rozwikłajcie łamigłówkę dotyczącą opiekunów dla niepełnoletnich 

uczestników, na których bardzo nam zależy i zachęcamy, aby przyjechali na złaz.  

Wszyscy uczestnicy, zastępowi i drużynowi złazowi będą odbiorcami programu.  
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Warunki kwalifikacji zastępów i drużyn 
Warunkiem uczestnictwa w Złazie jest utworzenie ZASTĘPÓW 

ZŁAZOWYCH.  

Uczestnikiem Złazu może zostać harcerka/harcerz, który:  

 jest urodzony przed 3.09.2009r. 

 jest członkiem ZHP i w pracy śródrocznej pełni funkcję 

zastępowego, przybocznego, drużynowego lub 

szczepowego lub przygotowuje się do tej funkcji, aby 

objąć ją w rozpoczynającym się roku harcerskim 

 jest członkiem zastępu stworzonego przez Zastępowego 

Złazowego 

 jest wpisany do TIPI (systemu Ewidencji ZHP)  

 opłaci składkę zadaniową na złaz w ustalonym terminie. 

Zastępowym może zostać harcerka/harcerz, który:  

 jest urodzony przed 3.09.2005r.  

 w pracy śródrocznej jest drużynowym lub szczepowym 

 jest wpisany do TIPI (systemu Ewidencji ZHP)  

 opłaci składkę zadaniową na złaz w ustalonym terminie 

 posiada zgodę swojego komendanta hufca na udział 

w zlocie i zorganizowanie zastępu złazowego. 

Opiekunem może zostać instruktorka/instruktor/wychowawca, 

który:  

 jest urodzony przed 3.09.2003r. 

 posiada co najmniej stopień przewodnika lub inne 

uprawnienia do opieki nad dziećmi 

 zgłosi się na złaz jako zastępowy złazowy 

 obejmie opieką maksymalnie trzy zastępy złazowe, 

w których będą m. in. niepełnoletni uczestnicy 

 podpisze umowę z Komedą Złazu na objęcie funkcji 

drużynowego złazowego i obejmie opieką maksymalnie 

trzy zastępy uczestniczące w złazie, nie koniecznie ze 

swojej reprezentacji hufcowej 

 jest wpisany do TIPI (systemu Ewidencji ZHP) 

 opłaci składkę zadaniową na złaz w ustalonym terminie  

 posiada zgodę swojego komendanta hufca na udział 

w złazie i zorganizowanie zastępów złazowych. 

UWAGA! Zastępy łączą się  

w ramach swojego hufca w reprezentacje,  

które pod opieką instruktorów,  

będących również zastępowymi złazowymi,   

razem dojeżdżają na złaz i z niego wracają.  

Na początku złazu zastępy utworzą drużyny złazowe,  

złożone z zastępów z różnych hufców.  
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Członek Drużyny Sztabowej (DS)  
Na potrzeby obsługi Złazu Funkcyjnych Chorągwi Podkarpackiej ZHP 

w Gorajcu zaplanowano udział około 50 członków DS. Praca tej grupy podczas 

imprezy obejmuje wszystkie działania niezbędne do funkcjonowania całego 

złazu (zarówno pod względem organizacyjnym i kwatermistrzowskim, jak 

i programowym) tak, aby zapewnić uczestnikom niezapomnianą 

i fantastyczną przygodę. 

 Osoby w DS muszą być gotowe do podjęcia każdego zadania, 

potrzebnego do przygotowania Złazu, rzecz jasna na miarę swoich 

możliwości. Członek DS przybywa na teren złazu 1 września, a wyjechać może 

najwcześniej 5 września, po uprzątnięciu terenu złazu. 

Członkami DS mogą zostać wędrowniczki, wędrownicy, instruktorki lub 

instruktorzy, którzy powinni:  

 być członkiem ZHP 

 mieć skończone 16 lat przed rozpoczęciem złazu  

          (czyli być urodzonym 1.09.2005r. lub wcześniej) 

 być wędrownikiem, szczepowym, namiestnikiem, komendantem hufca, 

członkiem komendy hufca, lub mieć doświadczenie w realizacji zajęć 

w określonej specjalności. 

Zgłoszenia 
Niepełnoletni uczestnicy złazu są zobowiązani do 

posiadania pisemnej zgody rodzica na udział w 

Złazie. Pełnoletni uczestnicy wystarczy, że zgłoszą 

się na złaz. Następnie uczestnicy przekazują zgody 

do drużynowych, a ci do swojej Komendy Hufca. 

Programowcy hufców mają za zadanie wypełnić 

formularz elektroniczny wykorzystując dane ze zgód 

uczestników. Muszą to zrobić do 20.08.2021r., czyli 

do dnia zamknięcia rekrutacji zastępów na złaz.  

Wzór zgody rodzica i formularza elektronicznego udostępniony zostanie na stronie chorągwi.  

Zadanie przedzłazowe 
Zadanie przedzłazowe polega na skompletowaniu ekwipunku w ramach zastępu. Jaki to ekwipunek, 

opisujemy w dalszej części tych zasad uczestnictwa. Dodatkowo, te zastępy i drużyny, które posiadają swoje 

proporce prosimy o ich zabranie. A ambitnych (nieobowiązkowa część zadania), którzy nie mają dotychczas 

swojego proporca, zachęcamy do przygotowania sobie go specjalnie na złaz i przywiezienie. Z proporcami 

będziecie wyglądać dumnie! 
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Program złazu  

Stopnie, techniki harcerskie i praca nad sobą 

 

Po co Złaz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

Dobry drużynowy to klucz do     

harcerskiego wychowania. 

Proponujemy taki program dla kadry 

drużyn, aby tych kilka złazowych dni stało się 

Świętem Spotkań, a przeżycia i doświadczenia 

Wodzów przełożyły się na program  

i pracę drużyn w podkarpackiej  

chorągwi. 

Cel złazu: 

motywacja 

i inspiracja 

kadry. 

Jak stworzymy obrzędowość? 

Cel obrzędowości:  

utrwalenie modelu  

pracy zastępami,  

Radą Drużyny,  

szczepem. 

Kiedy dotrzecie na bazę, zobaczycie otwarte  

       przed Wami bramy do obozów: skierujecie się do 

zagród, gdzie rozbijecie swoje biwaki. Pionierka, którą 

zastaniecie i częściowo wykonacie, będzie nawiązywać 

do Ducha Dawnych Czasów, Ducha Puszczy, którego 

przywoła prosty skauting. Komendantem obozu jest 

Szczepowy, który kieruje nim osobiście oraz przez Radę 

złożoną z Zastępowych. Obozowanie Pod Drzewami 

w klasycznym układzie biwaku szczepu/drużyny,  

czyli w systemie „małego obozu”, podsumowującego 

roczną pracę jest specjalną częścią programu złazu.  

Dla jednych wyzwanie, dla innych egzamin,  

dla wszystkich przygoda. 
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Aranżujemy dla Was  

cztery obszary programowe:  

 WĘDRÓWKI po pograniczu  

– oczy szeroko otwarte,  

 SPOTKANIA dyskusyjne i towarzyskie  

– w chutorze,  

 INSPIRACJE do konkretnych zajęć w drużynie  

– kwintesencja harcerstwa,  

 UCZTY posilające funkcyjnego,  

zmęczonego stałym rytmem pracy  

– impreza w klubie harcerza. 

Co się wydarzy? 

Cel zajęć programowych:  

rozwój i wspieranie kadry 

W Ę D R Ó W K I 

Całodniowe  

gry rajdowe po terenie  

pogranicznych wsi i miasteczek,  

pokazujące zalety wykorzystywania w pracy 

z drużyną i zastępem rywalizacji, turystyki i krajoznawstwa.  

Gry skupione będą na odwiedzeniu ciekawych i inspirujących miejsc. 

Będę stanowiły też inspirację dla funkcyjnych do tworzenia własnych 

fabuł gier terenowych 

I N S P I R A C J E 

Cykl zajęć w ramach gier terenowych służących poszerzaniu banku pomysłów na 

zbiórki zastępów i drużyn, nawiązujących do podstawowych technik harcerskich, 

uwspółcześniających i wzbogacających je. Będzie to swoisty wachlarz możliwości, z którego 

uczestnicy skorzystają stosownie do własnych potrzeb, doświadczenia i sprawności. 

Podniesienie ogólnej sprawności, oraz kondycji fizycznej i umiejętność pracy własnymi rękami 

leży dziś głęboko na sercu harcerskiemu wychowawcy. 

S P O T K A N I A 

Bogata paleta spotkań dyskusyjnych: od tych stawiających do rozwiązania problemy organizacji, 

poprzez dzielenie się dobrymi praktykami, spotkania z mistrzami w wybranych dziedzinach,  

do spontanicznych rozmów na aktualne dla kadry tematy. Spotkania to grupa wsparcia, 

śpiewogrania, wspomnienia, dyskusje - po prostu integracja. Tematyka części spotkań wypłynęła 

od podkarpackich wędrowników, a część powinna wypłynąć od Was. 
 

U C Z T Y 

Wydarzenia podczas kolejnych wieczorów, każde o innym charakterze. UCZTA OGNIA, 

po zbudowaniu małego obozu zlotowe szczepy zasiądą przy obrzędowych ogniskach. 

UCZTA WSPÓLNOTY to obrzęd o wschodzie słońca, gdzie obozy zachwycą  

się pięknem przyrody. W ostatni wieczór UCZTA MUZYKI, ruchu,  

tańca, dobrej zabawy w gronie przyjaciół. Ta forma jest  

pomysłem na zbliżenie ludzi w różnych  

interakcjach. 

 3 
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Harmonogram programu 
Harmonogram bloków programowych wygląda następująco: 

 
dzień 1. 

3 września 2021r 

dzień 2.  

4 września 2021r 

dzień 3. 

5 września 2021r 

5:00 – 6:00 - 
UCZTA 

obrzęd 
- 

6:00 – 9:00 - 
WĘDRÓWKA 

gra terenowa 
- 

9:00 – 16:00 - 
INSPIRACJE 

gra terenowa 

śniadanie, Msza Św., apel 

kończący,  obiad, 

wykwaterowanie 

16:00 – 18:00  zakwaterowanie 
INSPIRACJE 

warsztat 
- 

18:00 – 19:00 kolacja kolacja - 

19:00 – 20:30 
UCZTA 

ogniska szczepów 

UCZTA 

koncert 
- 

20:30-23:00 
SPOTKANIA  

goście podróżnicy, dyskusje 

SPOTKANIA 

kawiarenki 
- 

Bloki programowe INSPIRACJI odbędą się w sobotę, w połączeniu z WĘDRÓWKĄ, rozpoczną się przed 

wschodem słońca i będą trwały do wieczora. W ich trakcie uczestnicy wezmą udział w grze przygodowej, 

będącej mieszanką wędrówki, biwakowania, tradycji, komunikacji, ratownictwa, dyscypliny, sprawności, 

patriotyzmu i wiary – czyli kwintesencji harcerstwa, którą zawiera propozycja metodyczna naszej chorągwi 

„Po Prostu Harcerstwo”. W tym czasie nie zabraknie czasu na śniadanie i obiad. Na grę zastępy wyjdą 

patrolami złożonymi z jednego lub dwóch zastępów. Dla każdej metodyki przygotowujemy oddzielną, 

dedykowaną grę. Po grze wrócimy wszyscy na podsumowujący warsztat INSPIRACJI. 

SPOTKANIA będą składały się z dwóch części – wspólnej (spotkanie z gośćmi i koncert) i indywidualnej (każdy 

sam zdecyduje na jaką dyskusję i do której kawiarenki się uda).  
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Warunki zakwaterowania 
Złaz zorganizowany jest na terenie Chutoru Gorajec. Zostaną tam wyznaczone miejsca dla podobozów 

szczepów (osobne metodyki). Uczestnicy zakwaterowani będą w podobozach szczepów. Osobny podobóz 

zorganizowany będzie dla członków DS i komendy.  

W Chutorze będą ubikacje typu Toi-Toi i umywalki tylko z zimną wodą. Prysznic jest tylko jeden, więc raczej 

nie nastawiajmy się na jego dostępność (poza niezbędnymi przypadkami).  

 

W dniu przyjazdu na miejscu obozowym wskazany zostanie plac na namiot. Namioty, karimaty, śpiwory i cały 

sprzęt biwakowy uczestnicy przywożą sobie indywidualnie.  

 
 

Wyżywienie  
Całość wyżywienia będzie zapewniało dwa rodzaje diet: dietę regularną i dietę wegetariańską (wydawaną 

zgodnie z wcześniejszym zgłoszeniem). Uczestnicy będą żywieni zbiorowo tylko podczas niedzielnego 

obiadu. Pozostałe posiłki, a w tym sobotni obiad, uczestnicy będą sobie przygotowywać sami z produktów 

żywnościowych wydanych z magazynu złazowego. Prowiant zostanie wydany w piętek po podzieleniu 

zastępów na drużyny i szczepy, a także w sobotę po powrocie z gry przygodowej.   

Drugie śniadanie i sobotni obiad będzie tak przygotowane, aby uczestnicy mogli je zjeść, w przerwie podczas 

gry przygodowej, bez konieczności wracania do obozu. Posiłki i prowiant wydawany będzie w określonych 

godzinach.   

Członkowie DS. będą mieli wszystkie posiłki przygotowywane przez wyznaczone ze swojego grona osoby. 
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Ekwipunek zastępu  
Poniższy ekwipunek zastęp zabiera we własnym zakresie:  

 menażki i sztućce osobiste 

 kubek 

 otwieracz do konserw 

 kociołek z pokrywką lub garnek do gotowania na ogniu 

 tarp 

 duży nóż kuchenny wygodny do przygotowywania posiłków 

 chochelkę i łyżkę drewnianą do kociołka 

 deska do krojenia 

 latarkę, zapałki, kompas 

 apteczkę 

 namioty, karimaty, śpiwory i koce 

Hufce w ostatnich latach otrzymały z chorągwi sprzęt biwakowy: 

namioty czteroosobowe, kociołki, tarpy, garnki, kuchenki gazowe 

itp. Zapytajcie o możliwość pożyczenia tego sprzętu na złaz.  

Poniższy ekwipunek patrol otrzymuje, podczas rejestracji od 

sztabu:  

 informator złazowy zawierający mapę terenu złazu 

i miejsc programowych  

 plakietki złazowe i chusty chorągwiane 

 inne ewentualne pamiątki, które uda się pozyskać 

Komendzie Złazu (nie obiecujemy, ale pracujemy nad 

koszulkami chorągwianymi). 

Składka zadaniowa 
Terminarz wpłat zastępów:  

80 zł od osoby do 20 sierpnia 2021r.  

Wpłata jest traktowana jak rezerwacja miejsca.  

Terminarz wpłat DS: 

Jednorazowa wpłata:  

30 zł od osoby do 20 sierpnia 2021r.  

Zastępy pozyskują środki finansowe na pokrycie składki zadaniowej w ramach hufca, ewidencjonują środki 

w dokumentacji finansowej swojego, macierzystego hufca. Środki na składkę mogą pochodzić zarówno 

z wpłat indywidualnych, jak i z akcji zarobkowych, darowizn, od sponsorów. Pieniądze zgromadzone przez 

zastęp w hufcu przelewane są za cały zastęp (lub kilka zastępów) na specjalne konto Chorągwi Podkarpackiej 

ZHP o numerze 21 1240 2614 1111 0010 6755 6020. Chorągiew wystawi hufcowi notę księgową. Również każdy 

pojedynczy uczestnik Złazu będzie w ten sposób mógł otrzymać fakturę wystawioną przez hufiec w kwocie 

wpłaconej składki.  

Składka zadaniowa pokrywa koszt zakwaterowania na zlocie, ubezpieczenia, całodziennego wyżywienia, 

programu złazowego wraz z wynagrodzeniem dla specjalistów, pamiątkową plakietkę, chustę chorągwianą i 

być może koszulkę chorągwianą. Składka NIE pokrywa dojazdu na Złaz.   

Pierwszym posiłkiem na zlocie będzie kolacja, wieczorem w piątek 3.09.2021r., a ostatnim jednodaniowy 

obiad w niedzielę 5.09.2021r.  

Członkowie DS mają zapewnione wszystkie wymienione wyżej  elementy w okresie 1-5.09.2021r.  
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Terminarz 
20.08.2021r.  – zamknięcie rekrutacji zastępów na złaz i wpłata składki zadaniowej od zastępów 

20.08.2016r.  – zamknięcie rekrutacji członków DS i wpłata składki zadaniowej od członków DS 

1.09.2021r.  – DS dociera wieczorem na miejsce złazu 

3-5.09.2021r. – Złaz Funkcyjnych Chorągwi Podkarpackiej ZHP w Gorajcu 

5.09.2021r.  – DS opuszcza teren złazu po uprzątnięciu terenu 

 

 

Serdeczne wyrazy podziękowania dla  

Hufca ZHP im. Wiktora Hassa Paneckiego w Lubaczowie  

za przyjęcie Złazu Funkcyjnych Chorągwi Podkarpackiej ZHP  

na terenie powiatu lubaczowskiego.  

 

 

Broszurę „Program i zasady uczestnictwa  

Złazu Chorągwi Podkarpackiej ZHP” został opracowany 

przez Komendę Chorągwi Podkarpackiej ZHP 

przy wsparciu  

Zespołu Programowego Chorągwi. 

Fotografie pochodzą m. in. 

z zasobów Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP.  

 

Do użytku wewnątrzorganizacyjnego.  
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