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Druhny i druhowie!

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Was do uczestnictwa w 46. Zlocie InterCamp w terminie 1720 maja 2013
w
Maastricht
w Holandii. Jest to niesamowita okazja, aby poznać skautów z Europy i świata, zdobyć
międzynarodowe doświadczenie i przeżyć harcerską przygodę!

Z naszego środowiska prawdopodobnie pojadą dwie instruktorki: pwd. Aleksandra Łebek oraz
pwd. Marta Bruchmüller. "Prawdopodobnie", dlatego że decyduje kolejność zgłoszeń, a ilość
miejsc w polskiej reprezentacji jest ograniczona
! Na chwilę obecną jest już zapisanych
110
osób na
250
możliwych, więc trzeba się nieco pospieszyć!

Pamiętajcie, że DO ODWAŻNYCH ŚWIAT NALEŻY!
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Poniżej załączamy szczegóły dotyczące zlotu.

Informacje pochodzą ze strony http://skauting.zhp.pl/index.php?do=news&navi=0013,0001&id
=14354

Pojedź na 46. Zlot InterCamp!
Już niedługo, w maju, czeka nas kolejny zlot InterCamp. Odbędzie się on w okolicy Maastricht,
w Holandii, a organizować go będą członkowie Scouting Nederland.
Chcesz przeżyć jedyną w swoim rodzaju przygodę, w której będą Ci towarzyszyć skautki i
skauci z Francji, Belgii, Czech, Niemiec, Kanady, Szwajcarii, Holandii, USA i Wielkiej Brytanii?
Nie zwlekaj! Zgłoś się już dziś!
Co: 46. Zlot InterCamp
Kiedy: 17-20 maja 2013
Gdzie: okolice Maastricht, Holandia
Organizator: Scouting Nederland
Uczestnicy: skauci i skautki w wieku 12-17 lat (plus jeden pełnoletni opiekun na 5 uczestników)
IST: skauci i skautki powyżej 18 roku życia, wolontariusze deklarujący chęć pracy w
przydzielonych przez organizatorów zadaniach, przyjeżdżają na zlot dzień wcześniej,
wyjeżdżają dzień później niż uczestnicy
Wpisowe: 120 zł od osoby (wpisowe za zlot + koszulka i koszty organizacyjne polskiej
reprezentacji) pod warunkiem dokonania wpłaty do 15 stycznia (IST) lub do 15 lutego
(uczestnicy). Osoby, które nie zmieszczą się w tym terminie, płacą 150 zł. Jeśli chcesz zapłacić
mniej, działaj szybciej!
Dojazd: we własnym zakresie; na miejscu możliwość parkowania autobusów.
Wyżywienie: uczestnicy we własnym zakresie, IST – zapewnione przez organizatorów.
Liczebność polskiej reprezentacji: 250 uczestników i 25 IST
Informacje: www.intercamp.info i www.intercamp2013.nl
Facebook: www.facebook.com/IcZHP i www.facebook.com/Intercamp2013
Zgłoszenie należy przesłać mailem (nie ma formularza) pod adresem
agnieszka.pospiszyl@zhp.net.pl z podaniem informacji kto (jakie środowisko) chce jechać, z
jakiego hufca, z jakiej chorągwi, ile osób, kto jest szefem ekipy (pełne dane kontaktowe – adres
email i numer telefonu).
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Do zgłoszenia należy dołączyć:
- opinię komendanta hufca wraz z zaświadczeniem o opłaceniu składek za 3 kwartały roku
2012,
- opinię chorągwianego pełnomocnika ds. zagranicznych.
Po spełnieniu tych wymagań zostaną przesłane dalsze informacje odnośnie rejestracji
elektronicznej. Środowiska i pojedyncze osoby, które zarejestrują się on-line, a nie spełnią ww.
wymagań, nie zostaną przez organizatorów zakwalifikowane do udziału w zlocie.
Termin nadsyłania zgłoszeń:
IST - do 5 stycznia 2013
uczestnicy – do 5 lutego 2013
Termin opłacenia wpisowego:
IST – do 15 stycznia (120 zł) lub do 31 marca (150 zł)
uczestnicy – do 15 lutego (120 zł) lub do 31 marca (150 zł)
Dane do wpłat:
14 2030 0045 1110 0000 0100 1960
ZHP Główna Kwatera
Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
W tytule przelewu proszę umieścić słowo INTERCAMP i nazwę drużyny, a w przypadku
zgłoszenia do IST - imię i nazwisko. Wpłaty od drużyn będą przyjmowane tylko całościowo, a
nie pojedynczo od poszczególnych uczestników. Nadawca każdej wpłaty po jej zaksięgowaniu
otrzyma fakturę. W razie konieczności wystawienia faktury z innymi danymi niż dane
wpłacającego, konieczne jest ich przesłanie przed lub w momencie zrobienia wpłaty pod
wks@zhp.pl.
W razie pytań czy wątpliwości wszelkich informacji udziela hm. Agnieszka Pospiszyl,
agnieszka.pospiszyl@zhp.net.pl.
Czuwaj!
hm. Agnieszka Pospiszyl
reprezentantka ZHP w Komitecie InterCamp
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