Intercampowe FAQ

1) Czy opinie mogą zostać przesłane w postaci skanu dokumentu?
Tak. Ddokumenty te mogą zostać przesłane w formie skanu, zdjęcia (byle czytelne) lub też
w formie maila bezpośrednio z adresu służbowego komendanta hufca lub pełnomocnika.

2) Czy patrol może składać się z harcerzy z dwóch różnych hufców?
Tak. Patrol może reprezentować drużynę, szczep, hufiec lub inną jednostkę lub
jednostki. Pamiętaj tylko, że jeśli patrol reprezentuje dwa różne hufce, to potrzebne
są dokumenty od dwóch komendantów hufców (opinia i zgoda na wyjazd).
3) Czy po zgłoszeniu patrolu mogę zmienić potem ilość jadących w nim osób
jeśli np. ktoś zrezygnuje lub też zachoruje przed wyjazdem? Czy tej osobie
zostanie zwrócone wpisowe?
Jeśli jeszcze nie zapłaciłeś składki zadaniowej na IC za patrol, to możesz zmniejszyć
liczbę osób i odpowiednio płacisz wpisowe za mniej osób. Jeśli zapłaciłeś już składkę
zadaniową na IC, to najlepszym rozwiązaniem będzie znalezienie innej osoby, która
pojedzie za kogoś na zlot. Wpłacona składka zadaniowa nie podlega zwrotowi.
Związane jest to z organizacją kontyngentu. Np. bezpośrędnią opłatę za zlot
przelewamy organizatorom, którzy nie zwracają opłaty w przypadku rezygnacji.
Wyprawka robiona jest na nasze zamówienie z wybranym przez nas logo, czyli za to co
zamówimy

musimy

zapłacić.

Pamiętaj,

wpisowe

należy

wpłacić

dopiero

po

zakwalifikowaniu na zlot.
4) Czy mogę zwiększyć liczbę osób w patrolu?
Do 18 grudnia czyli do dnia zakończenia zgłoszeń można zmieniać liczbę osób w
patrolu. Po tej dacie nie ma możliwości zwiększenia liczby osób w patrolu. Patrol
może się jedynie zmiejszyć (patrz punkt 3).
5) Czy z jednego hufca może jechać więcej niż jeden patrol na zlot?
Tak, może. Nie ma ograniczenia ilości patroli z jednego hufca, chorągwi czy też
drużyny lub szczepu.

6) W informacji o wpłatach napisane jest, że należy wpłacić składkę zadaniową
na IC do dnia 31 stycznia 2017r. Czy to oznacza, że do tego dnia składka
musi zostać zaksięgowana na koncie GK?
Nie. Oznacza to, że najpóźniej 31 stycznia przelew wychodzący musi zostać
zaksięgowany na koncie, z którego robiona jest wpłata. Zaksięgowany, a nie zlecony,
dlatego pamiętajcie, żeby odpowiednio wczesnie wpłacić środki do hufca, żeby
skarbnik miał wystarczająco dużo czasu na wykonanie przelewu.
Można również dokonać wpłaty np. na poczcie i wtedy 31 stycznia jest to ostatni dzień
na zrobienie takiej wpłaty.
7) W maju skończę 18 lat. Czy mogę zgłosić się na zlot jako uczestnik?
Nie. Jeśli skończysz przed zlotem 18 lat, to możesz zgłosić się jako opiekun patrolu lub
członek IST czyli międzynarodowej obsługi zlotu.
8) Czy w zlocie mogą brać udział drużyny NS?
Tak. Ponadto, jeśli w Twojej drużynie jest ktoś, kto np. porusza się na wózku
inwalidzkim to organizatorzy zadbają o udogodnienia dla takich osób jak np. toaleta
dla osób niepełnosprawnych ustawiona blisko waszego subcampu.

9) Czy, aby wziąć udział w zlocie harcerze muszą mieć ukończone 11 lat? Czy
mogę zabrać na zlot młodsze dzieci?
Wystarczy, że uczestnik rocznikowo ma 11 lat. Wyłącznie w uzasdnionych przypadkach
za zgodą organizatorów oraz komendy kontyngentu można zabrać młodsze dzieci.
Program na zlocie dostosowany jest do dzieci w wieku od 11 do 17 lat. Miej na uwadze
również to, że zajęcia są prowadzone w języku angielskim i warto sobie przemyśleć,
czy dany harcerz czy harcerka, da sobie radę na zlocie.

10) Czy patrole przygotowywują sobie same posiłki? Czy muszę zabrać swój
namiot?
Tak. Patrole zapewniają sobie wyżywienie we własnym zakresie, a także sprzęt
niezbędny do jego przygotowania. Podobnie z namiotami oraz pozostałym sprzętem do
biwakowania – wszystko to musicie zabrać ze sobą na zlot.

