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c) działanie organizacyjne obozu Są zgodne z przyjętymi przez 
komendę obozu regulaminami (Kąpieli „poruszania się po drogach,P-POZ) 
i zdrowym rozsądkiem. 

2.7. W trakcie obozu należy meldować telefonicznie lub telegraficznie 
pod adres (telefon) podany przez Szefa Obozowania Chorągwi: 

a) fakt wyjazdu/przyjazdu obozu z/do miejsca zamieszkania - w dniu 
przyjazdu/wyjazdu do/z miejsca zamieszkania; 
B) fakt przybycia obozu stałego na. miejsce: 1 fakt jego otwarcia - w 
dniu przyjazdu i w dniu otwarcia; 
c) postępy w wędrowaniu w przypadku obozów wędrownych - w miarę 
istniejących możliwości, najlepiej raz na tydzień; 
d) zaistnienie jakiegokolwiek wypadku (nawet złamanie kończyny, 
zranienie, zachorowanie na chorobę zakażną jednocześnie trzech 
uczestników, zatrucie, etc) - niezwłocznie; 
e) zmianę marszruty lub miejsca lokalizacji obozu - niezwłocznie. 

2.8. Obozy mogą być wizytowane przez upoważnionych instruktorów Rady 
Naczelnej i Komisji Obozowania Chorągwi. Wizytacja może zakończyć się 
pochwałą, uwagami, zaleceniami. Niewykonanie zaleceń stawia drużyny 
organizujące obóz i jego kadrę poza nawiasem społeczności ZHR. 

UCHWAŁA 1 WALNEGO ZJAZDU ZIIR 
O WSPOŁDZIAŁANIU Z INNYMI ORGANIZACJAMI HIARCERSKIMI I SKAUTOWYMI 

I walny Zjazd Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej: 
t. Obliguje władze ZHR do szybkiego nawiązania kontaktu i współpracy 
ze wszystkimi harcerskimi organizacjami na terenie Polski, Których 
1deały i praktyka działania są zbieżne z ideałami i działaniami ZHR 
oraz do podjęcia współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego poza 
granicami kraju i organizacjami skautowymi na świecie. 
e. Uważa, Że wyróżnić należy dwie płaszczyzny kontaktów ze Związkiem 
Harcerstwa Polskiego: 
a) współdziałanie na poziomie drużyn harcerskich zgodnie z 
przesłaniem Przyrzeczenia 1 Prawa Harcerskiego o  braterstwie 
skautowym; 
b) oficjalne kontakty władz ZHR z władzami ZHP, które mogą być 
podjęte pod warunkiem publicznego potwierdzenia przez władze ZHP 
prawa instruktorów ZHR do powołania własnej organizacji harcerskiej i 
uznania jej władz. 

3. Uważa, że w przyszłości istnieje możliwość podjęcia rozmów o 
jedności ruchu harcerskiego pod warunkiem, że uczestnicy takich rozmów 
będą zgodni co do idei i praktyki wychowania harcerskiego. 
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Listy Z jazduw 

Do wszystkich organizacji skautowych świata na ręce 
Przewodniczącego Międzynarodowego Biura Skautowego. 

zebrani w gmachu Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 1-2.04.1989r. 
delegaci na I Walny Zjazd Związku: Harcerstwa Rzeczypospolitej 
przesyłają serdeczny, bratni uścisk dłoni wszystkim skautom całego 
Świata. 

Czuwaj ! Delegaci na I Walny Zjazd ZHR 
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indywidualnego toku szkolen, zaakceptowanego przez zastępców 

Komenaanta Chorągwi d/s meżodycznych, winny objąc w wytypowanych przez 

| tych zastępców druzynach ZHR: a;+.funkcję zastępowych zastępów 

, metodycznie samodzielnych lub nawet szefów samodzielnych pis£tunoów - 

dła przyszłych drużynowych. b/ zastępowych zastępów kandydackich - dla 

przyszłych zastępowych. 8) Po pomyślnym zakończeniu tej proby, 

trwającej dla drużynowych 6-10 m-cy, a dla zastępowych 2-3 m-ce, se 

te winny otrzymać odpowiednio patent drużynowego lub zastępowego. 9) 

Samodzielne zastępy lub plutony zostałyby w ten sposób przekształcone 

w nowe drużyny. | 

uuu Komenda Pomorskiej Chorągwi ZHR podaje procedurę przyjmowania do 

ZHR nowych członków, obowiązującą do czasu wydania odnośnych zalecenń 

przez Radę Naczelną ZHK. 1) Instruktorzy, chcący wstąpić do ZHR winni 

zgłaszać się do Komendantów Hufców lub Komisji d/s Kontaktów. 2) 

Komendanci Hufców lub członkowie Komisji d/s Kontaktów przeprowadzaj 

z tymi instruktorami rozmowę zapoznającą ich ze specyfiką pracy ZHR, 

statutem ZHR, oraz przyjmują od kandydata do ZHR podpisaną przezeń 

deklarację członkowską wraz z życiorysem Harcerskim. 3) Dokumenty te 

_-. *są przesyłane do Kom1sji Przyjęc Chorągwi ZHR. Komisja Przyjęc odbywa 

po wź-kandydatem do ZHR rozmowę, po czym zawiadamia osobę zainteresowaną l 

1)-- **Komendanta Chorągwi o swej opini. 4) w przypadku kandydatów spoza woj. 

*"'Gdansklego Komisja może ziecic przeprowadzenie rozmowy jednemu z 

instruktorow Chorąewl. 5) Ostateczna decyzję podejmuje "Komendant 

Chorągwi. w przypadku decyzł!i negatywnej winna ona byc przekazana 

osobie zainteresowane! nie później niż 14 dni od rozmowy w Komisji 

Frzyjęc. 6) Przyjęcie do ZHk następuje rozkazem Komendanta Chorągwi.f) 

Dekiaracja przyjęcia ao ZHK ma tresc następującą: "Po zapoznaniu ci 

Ze Śtatutem ŻŹwiągku Harcerstwa fizeczypospolitej deklaruję przyjęci 

sformułowanych w nim zasad orus zgłaszam akces do grona członkó 

Związku Harcerstwa HHzeczypospolitej. " (imię, nazwisko, adreas ) 

uu« Informujemy, że dh Tomasz Maracewicz zrezygnował z pełnionej przez 

siebie funkcji Sekretarza Rady Naczelnej ZHR. 

umw Sprostowanie: w numerze 4 Biuletynu Informacyjnego wkradły si 
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i następujące błędy: - nieprawidłowo wydrukowano nazwisko cztómtk 

: Komisji Rewizyjnej dh Zbięniewa SZYMCZAKA; - wśród pomorskich ośrodkó 

1 biorących udział w zjeżdzie ' pominięto WEJHEROWO . 

KU stki interesowanych Redakc d ie P Ss 
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uu« Potrzebna harcerka do opiekl nad dzieckiem, i-2 razy w. tygodniu pg 

4 godz.Oferty kierować:Małgorzata Wojtkiewicz „Sopot „Sobieskiego 65/3. 

«.+. Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Trójmieście lub okolicach ną 

okres 2 lat: Mirosław Studniak „Gdynia ,Batorego 4/16 > 
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Sprawy dotyczące ZHR prosimy załatwiać Z przedstawicielanmą 

ZHR-Pomorze podczas dyżurów w punktach kontaktowych: 

- p.t0t Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego; Gd-011wa, 

uj.WwWita Stwosza 55, w Srody w godz. 15-19. 

- siedziba Międzyzakiadowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ "5011 

darnosć*. teren kośclioia św.Erykidy w Gdańsku, w piątki w godz. 15-17 
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