
 

 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Termin        Program i zasady uczestnictwa 
11-14 sierpnia 2016 r.  

Miejsce 
 Na wzgórzu, z którego rozległy widok obejmuje rusło Sanu i okoliczne wzgórza Pogórza 

Przemyskiego, znajdowała się w prahistorycznych czasach słowiańska osada. Później w tym dogodnym 

punkcie zbudowano szlachecki dwór obronny. Wojna, która lubi odmieniać losy sprawiła, że jego miejsce 

w 1940  roku zajęła niemiecka strażnica wojskowa… 

Dzisiaj to niezwykłe miejsce należy do Hufca Ziemi Przemyskiej. Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy ZHP  

w Ruszelczycach otacza zabytkowy park podworski – i tu właśnie, pod konarami wiekowych drzew stanie 

obóz i zapłoną watry, przy których zbierze się Podkarpacka Kadra. Ciekawa przyrodniczo, kulturowo  

i historycznie okolica, to miejsce inspirujące, zachęcajace do przeprowadzenia Złazu Funkcyjnych Chorągwi 

Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego.  

Spotkamy się kiedyś u studni 

Takiej zwykłej - z kołowrotem 

Woda w niej będzie chłodna 

W świat uwierzymy z powrotem 

Adam Ziemianin 

Złaz 

Funkcyjnych 

Chorągwi 

Podkarpackiej 

ZHP 

Ruszelczyce,  

gm. Krzywcza, 

Podkarpackie, 

Polska 

11 - 14  

sierpnia  

2016 r. 

Zastępowi, przyboczni  

i drużynowi z Chorągwi 

Podkarpackiej ZHP. 

Uczestnicy od lat 10, 

członkowie Drużyny 

Sztabowej, instruktorzy  

i seniorzy w roli gości. 
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Uczestnicy 
 Aby zostać uczestnikiem Złazu Funkcyjnych Chorągwi 

Podkarpackiej ZHP w Ruszelczycach, trzeba być 

zastępowym, patrolowym, przybocznym lub drużynowym 

gromady zuchowej, drużyny harcerskiej, 

starszoharcerskiej lub wędrowniczej. Ponadto należy 

skompletować zastęp złazowy, w skład którego wchodzą 

funkcyjni z jednego hufca, a najlepiej z jednej drużyny 

(rady drużyn). Zastęp musi składać się z 4 do 6 członków 

ZHP, w tym z przypisanego do nich zastępowego. Na 

początku złazu, podczas WĘDRÓWKI zastępy połączą się 

tworząc drużyny złazowe, składające się z dwóch 

zastępów. Wszyscy razem zamieszkają w podobozach. 

Drużynowi i zastępowi zlotowi pracują aktywnie i pomagają  we 

wszystkich, codziennych zajęciach, tworzą radę wspierającą komendanta obozu. 

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 
 To będzie trudny akapit, proszę czytajcie go uważnie! Aby wszyscy dobrze się bawili,  musimy 

dokonać wyczynu logistycznego.  

Jak wiemy, duża część drużynowych i prawie wszyscy przyboczni i zastępowi w naszej organizacji, to 

osoby niepełnoletnie. Młodzi uczestnicy potrzebują wsparcia dorosłych, a zgodnie z rozporządzeniem 

o wypoczynku potrzebują również opiekuna. 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.  

W tym celu istotne jest, aby w miarę możliwości, tacy zastępowi i przyboczni utworzyli jeden zastęp 

złazowy, wraz ze swoim śródrocznym drużynowym, który stanie na jego czele i zostanie zastępowym 

złazowym. I o ile ten drużynowy jest instruktorem ZHP, względnie posiada inne uprawnienia wychowawcy 

wypoczynku, to sprawa jest załatwiona. Gorzej, jeśli nie posiada on odpowiednich uprawnień. Wówczas 

takie zastępy muszą się porozumieć w ramach swojego hufca i przyjechać na 

złaz z jednym instruktorem  (lub   wychowawcą) przypadającym na 

maksymalnie 17 niepełnoletnich uczestników (maksymalnie 6+6+5, 

bo… -> ). Instruktor ten będzie pełnił również funkcję zastępowego 

jednego z zastępów złazowych, z którymi przyjechał na złaz. 

Komenda złazu ustaliła, że dla zapewnienia bezpieczeństwa 

niepełnoletnich uczestników, jeden instruktor może być opiekunem 

dla maksymalnie trzech zastępów złazowych. Dodatkowo, 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 
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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, trafią pod opiekę innych instruktorów, być może 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.  

Pełnoletni uczestnicy nie podlegają rozporządzeniu o wypoczynku i z formalnego punktu widzenia, nie ma 

znaczenia czy w ich zastępie będzie instruktor (lub wychowawca).  

Wszyscy uczestnicy, zastępowi i drużynowi złazowi będą odbiorcami programu.  

UWAGA!: Pełnoletni uczestnicy, którzy nie są instruktorami, a posiadają uprawnienia wychowawcy 

wypoczynku, proszeni są o zabranie na złaz świadectwa kursu wychowawców.  
 

Warunki kwalifikacji zastępów i drużyn 
Warunkiem uczestnictwa w Złazie jest utworzenie ZASTĘPÓW ZŁAZOWYCH.  

Uczestnikiem Złazu może zostać harcerka/harcerz, który:  

 jest urodzony przed 11.08.2006r. 

 jest członkiem ZHP i w pracy śródrocznej pełni funkcję zastępowego, przybocznego, drużynowego 

lub szczepowego 

 jest członkiem zastępu stworzonego przez Zastępowego Złazowego 

 jest wpisany do systemu Ewidencji ZHP  

 opłaci składkę zadaniową na złaz w ustalonym terminie. 

Zastępowym może zostać harcerka/harcerz, który:  

 jest urodzony przed 11.08.2000r.  

 w pracy śródrocznej jest drużynowym lub szczepowym 

 jest wpisany do 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 11.08.1998r. 

 posiada co najmniej stopień przewodnika lub świadectwo kursu 

wychowawców wypoczynku oraz wykształcenie średnie 

 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 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 Ruszelczycach 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 8 sierpnia, a wyjechać może 

najwcześniej 15 sierpnia.  

Członkami DS mogą zostać wędrowniczki, wędrownicy, 

instruktorki lub instruktorzy, którzy powinni:  

 być członkiem ZHP 

 mieć skończone 16 lat przed rozpoczęciem złazu  

(czyli być urodzonym 11.08.2000r. lub wcześniej) 

 być szczepowym, namiestnikiem, komendantem hufca, 

członkiem komendy hufca, lub mieć doświadczenie w realizacji zajęć w określonej specjalności, 

mieć za sobą udział w przynajmniej jednej kwaterce obozowej lub posiadać rekomendację 

kierownika chorągwianego referatu metodycznego lub specjalności albo kwatermistrza złazu. 

 

Zgłoszenia 
Niepełnoletni uczestnicy złazu są zobowiązani do wypełniania Karty uczestnika, takiej jak dla obozu. 

Pełnoletni uczestnicy złożą analogiczne karty zgłoszeniowe. Następnie uczestnicy przekazują swoje karty do 

zastępowych lub opiekuna, a ci do Komendy Chorągwi. Zastępowi i opiekunowie mają za zadanie wypełnić 

formularz elektroniczny wykorzystując dane z kart uczestników. Muszą to zrobić do 30.06.2016r., czyli do 

dnia zamknięcia rekrutacji zastępów na złaz.  

Wzór karty i formularza elektronicznego udostępniony zostanie na stronie chorągwi.  

 

Zadanie przedzłazowe 
Zadanie to łączy się ściśle z obrzędowością i zamysłem organizacyjnym Złazu. Głównym miejscem 

obrzędowym każdego podobozu będzie Drzewo Proporcowe, gdzie każdy Zastęp Złazowy będzie 

prezentował PROPORZEC ZASTĘPU. Ustalamy, że jest to trójkąt 20 x 35 cm, jedną stronę stanowi strona 

drużyny, druga jest stroną zastępu. W klasycznej obrzędowości (wg. Kudasiewicz 

„Obrzędowy piec”) drużynowy posiada swój proporzec, który jest znakiem 

Rady Drużyny, czyli zastępu zastępowych, zwanego często Żagwią. 

Zapraszamy więc zastępy z reprezentacyjnym proporcem, oraz dobrze 

przygotowaną piosenką zastępu złazowego/drużyny śródrocznej, lub 

taką pieśnią obrzędową, która dobrze scharakteryzuje środowisko. 

Zadaniem niech będzie też dopracowanie umundurowania w ramach 

zastępu złazowego, aby świadczyło o jednolitości i tożsamości 

środowiska. 
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Program złazu 

Służba, braterstwo i praca nad sobą 

 
 

Po co Złaz? 
 

Cel złazu: 

Motywacja 

i inspiracja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jaki stworzymy obrzędowość? 

 

Cel obrzędowości: 

utrwalenie modelu  

pracy zastępami,  

Radą Drużyny,  

szczepem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 

Kiedy dotrzecie na bazę,  

zobaczycie otwarte przed Wami bramy do  

obozów: skierujecie się na kwaterę do Dębu, Lipy,  

Jesiona… Pionierka, którą wykonacie będzie „wisienką  

na torcie”, tak, że mieszkańcy obozu i goście nas 

odwiedzający poczują Ducha Dawnych Czasów, Ducha 

Puszczy, którego przywoła prosty skauting. Komendantem 

obozu jest Szczepowy, który kieruje nim osobiście oraz przez 

Radę złożoną 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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WĘDRÓWKI 

Gry rajdowe  

z przemyskich fortów  

w formie zlotu gwiaździstego  

do centrum miasta, pokazujące zalety  

wykorzystywania  w pracy z drużyną i zastępem rywalizacji,  

turystyki i krajoznawstwa, technik harcerskich.  

Tu nastąpi formowanie drużyn i szczepów zlotowych. 

 

I N S P I R A C J E 

Cykl zajęć służących poszerzaniu banku pomysłów na zbiórki zastępów i drużyn,  

nawiązujących do podstawowych technik harcerskich, uwspółcześniających i wzboga- 

cających je. Będzie to swoisty wachlarz możliwości, z którego uczestnicy skorzystają stoso- 

wnie do własnych potrzeb, doświadczenia i sprawności. Podniesienie ogólnej sprawności, 

oraz kondycji fizycznej i umiejętność pracy własnymi rękami leży dziś głęboko na sercu 

harcerskiemu wychowawcy.  W tym obszarze będzie możliwość wyboru zajęć. 

 

S P O T K A N I A 

Bogata paleta spotkań dyskusyjnych: od konferencji stawiających do rozwiązania problemy 

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

dziedzinach, do spontanicznych rozmów na aktualne dla kadry tematy, będą też śpiewogrania, 

wspomnienia, kino - po prostu integracja. 

Tematyka części spotkań powinna wypłynąć od Was. 

 

UCZTY 

Trzy wydarzenia podczas kolejnych wieczorów, każde o innym charakterze. Do pierwszej –  

UCZTY OGNIA, po zbudowaniu małego obozu zlotowe szczepy zasiądą przy obrzędowych  

ogniskach. UCZTA WSPÓLNOTY to wieczór w kawiarnianej scenerii, z dobrą muzyką, 

z podziękowaniami i gratulacjami dla wyróżniającej się kadry  – po prostu gala.  

W ostatni wieczór UCZTA MUZYKI, ruchu, tańca, dobrej zabawy  

w gronie przyjaciół. 

Ta forma jest pomysłem na zbliżenie ludzi  

w różnych interakcjach. 

Co się wydarzy? 

 

Cel zajęć programowych: 

rozwój i wspieranie kadry 

 

 

Aranżujemy dla Was  

cztery obszary programowe: 

 WĘDRÓWKI po przemyskich fortach 

 – oczy szeroko otwarte, 

 SPOTKANIA dyskusyjne i towarzyskie  

– u studni, 

 INSPIRACJE do konkretnych zajęć w drużynie  

– kwintesencja harcerstwa, 

 UCZTY posilające funkcyjnego,  

zmęczonego całorocznym rytmem pracy  

– impreza w klubie harcerza. 
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Harmonogram programu 
Harmonogram bloków programowych wygląda następująco: 

 
dzień 1. 

11 sierpnia 2016r 

dzień 2.  

12 sierpnia 2016r 

dzień 3. 

13 sierpnia 2016r 

dzień 4. 

14 sierpnia 2016r 

10:00 – 16:00 WĘDRÓWKI INSPIRACJE INSPIRACJE 
Msza Św., apel kończący, 

wykwaterowanie 

17:30 – 19:30  zakwaterowanie SPOTKANIA SPOTKANIA wyjazd 

19:30 – 21:30 UCZTA OGNIA UCZTA WSPÓLNOTY UCZTA MUZYKI - 

21:30-1:30 

dla chętnych 
SPOTKANIA SPOTKANIA SPOTKANIA - 

 

Bloki programowe INSPIRACJI będą odbywały się w godzinach 

 10:00 – 16:00 podczas dwóch dni złazowych. Uczestnicy 

wezmą udział w 3 zajęciach dziennie, trwających po 

około 2 godziny. W międzyczasie zastępy znajdą 

chwilę na zjedzenie drugiego śniadania. W pojedyn-

czych zajęciach będzie uczestniczyć jeden lub dwa 

zastępy, w zależności od specyfiki i potrzeb zajęć.  

Zajęcia wieczorne, czyli SPOTKANIA będą odbywały się 

w obozach złazowych i kawiarenkach. Każdy sam 

zdecyduje na jakie spotkanie się uda. Głównymi 

wydarzeniami na złazie będą UCZTY. Odbywać się one 

będą co wieczór na placu apelowym.  

 

Goście na złazie 
Dla instruktorów, seniorów i gości, którzy zechcą odwiedzić złaz 

przewidujemy udział w  programie dla nich przygotowanym 

w ciągu jednego dnia - 12 sierpnia 2015r. W programie wizyty 

zwiedzanie terenu złazu, wystaw i miejsc programowych oraz 

udział w UCZCIE WSPÓLNOTY. Gościom zapewniamy obiad 

i złazową pamiątkę, w formie plakietki. Składka zadaniowa dla 

gości złazu wynosi 15 zł i płatna jest, najpóźniej do 5 sierpnia 

2016r. razem z II ratą składki zastępów, za pośrednictwem konta 

właściwego hufca.  

 

Warunki zakwaterowania  
Uczestnicy zakwaterowani będą w podobozach szczepów. Osobny podobóz zorganizowany będzie dla 

członków DS i komendy. Chcemy, aby w każdym podobozie szczepu znajdowały się 2 miejsca obrzędowe: 

krąg ogniskowy i drzewo proporcowe, oraz komenda, świetlica, punkt p.poż. i kosze na śmieci. Podobnie 

zorganizujemy podobóz sztabowy.  
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W dniu przyjazdu na miejscu obozowym zapewniony będzie namiot na świetlicę, wykonana część pionierki 

i drewno na jej dokończenie. Na miejsce zakwaterowania uczestnicy trafią pierwszego dnia późnym 

popołudniem po WĘDRÓWCE i apelu inauguracyjnym.   

Namioty, karimaty, śpiwory i cały sprzęt biwakowy uczestnicy zapewniają sobie indywidualnie. 

Przewidujemy zorganizowany transport sprzętu biwakowego zastępów z miejsca rozpoczęcia WĘDRÓWKI 

na miejsce zakwaterowania.  

 

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

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

Będzie ona przygotowana przez zespół kuchenny i wydawana w 2-3 turach, w godzinach 16:00 – 17:30.  

Rano po pobudce zastępy będą odbierać prowiant na śniadanie i drugie śniadanie. Na kolację uczestnicy 

będą mogli coś przegryźć w miejscach i w trakcie SPOTKAŃ i niektórych UCZT.  

Prowiant na śniadania będzie wydawany w takich ilościach, aby mógł być spożyty w tym samym dniu i nie 

wymagał dodatkowego magazynowania przez zastęp. Dlatego zastępy odbierając prowiant na śniadanie, 

w pierwszej kolejności sprawdzą, ile prowiantu pozostało po poprzednim dniu. Śniadania i kolacje 

uczestnicy będą przygotowywać sobie we własnym zakresie, z otrzymanego prowiantu i wrzątku – 

śniadania w podobozie, a kolacje w miejscach wieczornego programu. Drugie śniadanie będzie tak 

przygotowane, aby uczestnicy mogli je zjeść, w przerwie podczas INSPIRACJI bez konieczności wracania do 

obozu.  

Wszystkie posiłki i prowiant wydawany będzie w określonych godzinach.   

 

Członkowie DS. będą mieli wszystkie posiłki przygotowywane przez kuchnię, również śniadania i kolacje. 

 

Ekwipunek zastępu  
Poniższy ekwipunek zastęp zabiera we własnym zakresie:  

 menażki i sztućce osobiste  

 otwieracz do konserw  

 garnek 5l i chochelkę 

 duży nóż kuchenny wygodny do przygotowywania posiłków  

 apteczkę 

 latarkę, zapałki, kompas, 2 noże do pionierki, 2 metry linki 

 namioty, karimaty, śpiwory i koce  

 pozostały sprzęt biwakowy  

 

Poniższy ekwipunek zastęp otrzymuje, po dotarciu na miejsce złazu:  

 drewno na pionierkę 

 informator złazowy zawierający mapę terenu złazu i miejsc programowych  

 plakietki i koszulki złazowe  

 inne ewentualne pamiątki, które uda się pozyskać Komendzie Złazu. 
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Składka zadaniowa 
Terminarz wpłat zastępów:  

I rata:   20 zł od osoby do 30 czerwca 2016r. 

  45 zł od osoby po 30 czerwca 2016r. 

II rata:   80 zł od osoby do 5 sierpnia 2016r.  

Łączna suma rat w ramach składki zadaniowej, o ile pierwsza rata zostanie opłacona w terminie, wynosi 

100 zł. Pierwsza rata jest traktowana jako rezerwacja miejsca i jest bezzwrotna. 

Terminarz wpłat DS: 

Jednorazowa wpłata: 30 zł od osoby do 20 lipca 2016r.  

Terminarz wpłat dla Gości: 

Jednorazowa wpłata: 15 zł od osoby do 5 sierpnia 2016r. 

 

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 w ratach 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, 

transportu na złaz na trasie Przemyśl – Ruszelczyce - Przemyśl, programu złazowego wraz 

z wynagrodzeniem dla specjalistów, pamiątkową plakietkę i koszulkę złazową.   
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Pierwszym posiłkiem na zlocie będzie obiadokolacja, wieczorem w czwartek 11.08.2016r., a ostatnim 

jednodaniowy obiad w dniu 14.08.2016r.  

Członkowie DS mają zapewnione wszystkie wymienione wyżej  elementy w okresie 8-15.08.2016r.  

 

Terminarz 
30.06.2016r.  – zamknięcie rekrutacji zastępów na złaz i wpłata I raty składki zadaniowej od zastępów 

20.07.2016r.  – zamknięcie rekrutacji członków DS i wpłata składki zadaniowej od członków DS 

5.08.2016r.  – wpłata II raty składki zadaniowej od zastępów    

8.08.2016r.  – DS dociera na miejsce złazu 

11–14.08.2016r. – Złaz Funkcyjnych Chorągwi Podkarpackiej ZHP w Ruszelczycach 

15.08.2016r.  – DS opuszcza teren złazu  

 

 

 

 

   

 

Serdeczne wyrazy podziękowania  

dla Hufca ZHP Ziemi Przemyskiej  

im. Orląt Przemyskich w Przemyślu  

za przyjęcie Złazu Funkcyjnych  

Chorągwi Podkarpackiej ZHP  

na swojej bazie obozowej w Ruszelczycach. 

  

 

Broszura została opracowana przez  

Komendę Chorągwi Podkarpackiej ZHP 

przy wsparciu Zespołu Programowego Chorągwi. 

 

Fotografie pochodzą m. in. z zasobów  

Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP.  

Wersja 1.0, 6.06.2016r. 

Do użytku wewnątrz-organizacyjnego. 
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