DROGI

Chcesz wiedzieć więcej o wyzwaniu

„Zastęp nie do zastąpienia?”
Chcesz aby to Twój zastęp stanął do rywalizacji o
tytuł Złotego Zastępu Hufca i atrakcyjne
nagrody?
W ramach propozycji na Ciebie
i Twój zastęp czeka:

5 wyzwań większych, które znajdują się poniżej
w tabelce.
Co miesiąc dowiesz się również o nowym
mniejszym wyzwaniu, które przez dany miesiąc
będziecie mogli, jeśli tylko będziecie chcieli
razem z zastępem, zrealizować.
Bo kto, jak nie Wy, da radę?
Wybierz tylko odpowiednią tabelkę i zapoznaj się z
zadaniami na start!

ZADANIA DLA ZASTĘPÓW HARCERSKICH
ZADANIA
stworzenie obrzędowości (nazwa, piosenka, itp.)
przedstawienie swojego zastępu w niestandardowej
formie.
napisanie i przeprowadzenie przez zastępowego (przy
pomocy i wsparciu drużynowego) zbiórki
zastępu.
zorganizowanie jednej akcji na rzecz środowiska
lokalnego w porozumieniu z drużynowym
wykonanie jednego zadania zespołowego na uzgodniony
z drużynowym temat
zorganizowanie w porozumieniu z drużynowym gry
terenowej dla całej drużyny

TERMIN NADESŁANIA
PODSUMOWANIA
1 listopada 2016
31 maja 2017
31 maja 2017
31 maja 2017
31 maja 2017

ZADANIA DLA ZASTĘPÓW STARSZOHARCERSKICH
ZADANIA
stworzenie obrzędowości (nazwa, piosenka, itp.)
przedstawienie swojego zastępu w niestandardowej
formie.
napisanie i przeprowadzenie przez zastępowego (przy
pomocy i wsparciu drużynowego) zbiórki
zastępu.
zorganizowanie jednej akcji na rzecz środowiska
lokalnego w porozumieniu z drużynowym
wykonanie jednego projektu starszoharcerskiego na
uzgodniony z drużynowym temat
zorganizowanie dla całej drużyny lub zastępu w
porozumieniu z drużynowym całodziennej akcji,
wycieczki, rajdu itp.

TERMIN NADESŁANIA
PODSUMOWANIA
1 listopada 2016
31 maja 2017
31 maja 2017
31 maja 2017
31 maja 2017

ZADANIA DLA PATROLI WĘDROWNICZYCH
ZADANIA

TERMIN NADESŁANIA
PODSUMOWANIA

stworzenie obrzędowości (nazwa, piosenka, itp.)
przedstawienie swojego zastępu w niestandardowej formie.
napisanie i przeprowadzenie przez zastępowego (przy
pomocy i wsparciu drużynowego) zbiórki
zastępu.
zorganizowanie jednej akcji na rzecz środowiska lokalnego
w porozumieniu z drużynowym

1 listopada 2016

zdobycie wspólnie jednego znaku służby

31 maja 2017

zorganizowanie jednodniowego wyjazdu lub wędrówki
zastępu w ciekawe miejsce (przy pomocy i pod opieką
drużynowego)

31 maja 2017

31 maja 2017
31 maja 2017

I co dalej?
1. Przedstaw zastępowi pomysł.
2. Dopytaj swojego drużynowego o kartę zgłoszeniową
zastępu lub wejdź na stronę Hufca
www.sroda.zhp.wlkp.pl i pobierz ją z zakładki „pliki”.
3. Prześlij kartę na adres:
zastep-nie-do-zastapienia@wp.pl
do 30 września 2016 roku.
4. Zacznijcie realizować z zastępem wyzwania główne i
co miesiąc czekajcie na wyzwanie dodatkowe!
Im więcej zadań zrealizujecie tym większa szansa, ze to
właśnie Wasz zastęp zwycięży!

