
1 października 2014

Szanowni Rodzice!         

Drogie Druhny, Drodzy Druhowie!

Pragniemy poinformować, że w przyszłym roku odbędzie się Zlot Okręgu Wielkiej Brytanii na 
terenie Yardley Chase, Horton, Northamptonshire pod nazwą “Odwaga”.

Termin: od soboty 25 lipca do soboty 8 sierpnia 2015

Na Zlocie Okręgu harcerstwo z całej Wielkiej Brytanii będzie obozować przez dwa tygodnie na 
jednym terenie: harcerki na Zlocie Harcerek, harcerze na Zlocie Harcerzy.  Zlot będzie okazją 
do nawiązania nowych przyjaźni i do zdobywania umiejętności potrzebnych w życiu. W czasie 
Zlotowych konkursów drużyny i hufce będą mogły wykazać się umiejętnością z pionierki, 
sportu, śpiewu i wielu więcej! Chcemy by każda harcerka i każdy harcerz mieli na Zlocie 
wspaniałe przeżycia harcerskie które będą pamiętać całe życie. 

Nazwa Zlotu “Odwaga” została wybrana, aby pomóc młodzieży mieć odwagę żyć w dzisiejszym 
świecie według wartości i ideałów przekazanych przez naszych przodków, a zawartych w 
Przyrzeczeniu i Prawie harcerskim.

Yardley Chase jest jednym z najważniejszych miejsc ochrony przyrody w rejonie East Midlands i 
ma szczególne znaczenie w przyrodoznawstwie. Spodziewamy się, że ponad pięćset harcerek i 
harcerzy zbierze się na taką niezwykłą okazję. 

W najbliższych miesiącach będą wydane dalsze informacje, które będą również podane na 
witrynie Okręgu www.zhpwb.org.uk  a we wszystkich jednostkach rozpoczną się przygotowania 
do Zlotu. W Zlocie może brać udział każda harcerka i każdy harcerz od 11-tu lat o ile spełnili 
wymagania, które będą podane przez Komendantów poszczególnych Zlotów. 

Prosimy o zapisanie dat Zlotu w kalendarzach i w miarę możliwości odpowiednio zaplanować 
wyjazdy rodzinne.  Prosimy również rodziców o zaangażowanie się w pracy dla harcerstwa 
podczas roku, aby młodzież dobrze przygotowała się i jak najwięcej skorzystała ze Zlotu. 
Wszelkie pytania proszę kierować do drużynowych.

              Czuwaj!
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