ZADANIA PRZEDZLOTOWE DLA PATROLI
Wyciąg z profesjonalizmu
Wędrownicza Watra to najlepsze miejsce aby czerpać garściami z cudzego doświadczenia. Jednak,
żeby było to możliwe, każdy z nas musi jednocześnie podzielić się własną praktyką. Dobrze wiemy,
że w zaciszach harcówek często dzieją się zbiórkowe cuda! Przygotujcie 2-godzinne warsztaty dla
co najmniej 20 watrowiczów, z tematu który uważacie za ważny, lub takiego, w którym osiągnęliście
mistrzostwo. Aby pomóc Wam w ich opracowaniu zamieszczamy wzór konspektu. Wypełniony konspekt
prześlijcie ze zgłoszeniem na Watrę - przeczytamy go uważnie i odpiszemy! :) Wasze zajęcia podczas
Zlotu odbędą się dwukrotnie.
Montaż czynów
“Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl, pomóż czyli działaj” to nie tylko puste słowa, przyjrzyjcie się Waszym
codziennym harcerskim działaniom. Wybierzcie jedno Wasze działanie, które najlepiej obrazuje
dewizę, i przedstawcie je w formie maks. 3-minutowej animacji - poklatkowej, rysunkowej,
komiksowej lub innej. Na stronie Watry pojawiać się będą samouczki tłumaczące krok po kroku jak
osiągnąć świetne efekty niewielkim nakładem pracy - to nie takie trudne. :) Twórczość zamieśćcie w
serwisie typu YouTube i wraz ze zgłoszeniem prześlijcie nam adres. Nie zapomnijcie o informacji o
autorach i zwróćcie szczególną uwagę na cudze prawa autorskie!
Kierunki wędrownictwa
Wspólnie stworzymy olbrzymi drogowskaz, który wskaże zakątki kraju z jakich przybyliście na
Wędrowniczą Watrę do Funki! Jedyna w swoim rodzaju konstrukcja stanie w centrum zlotu. Aby dołożyć
drogowskaz akcentujący Waszą obecność i przebytą drogę zapiszcie nazwę miejscowości, z której
wyruszacie, z odległością odmierzoną od stanicy w Funce (współrzędne geograficzne N 53°
46.300' E 17° 31.250' wg systemu odniesienia WGS 84) na tabliczce nie przekraczającej wymiarów 10
x 30cm ze strzałką z prawej strony. Słup będzie czekał aż sami umieścicie na nim swoją część!
Mapa możliwości
Pochwalić się dokonaniami będzie można też na olbrzymiej mapie Polski, przypinając zdjęcie waszej
paczki - nie byle jakie! Pstryknijcie sobie zdjęcie prezentujące z czego jesteście najbardziej dumni,
uchwyćcie epicki moment! Pomogliście komuś wyjść z opresji? Umiecie zbudować pięciopiętrową żywą
wieżę? A może wasze krokiety nie mają sobie równych? Każdy ma się czym pochwalić! :) Wywołajcie
zdjęcie, dodajcie pod nim jednowersowy komentarz i nazwę waszej jednostki a na końcu
zalaminujcie i finalnie przypnijcie do Wielkiej Mapy Możliwości na Wędrowniczej Watrze! Wymaganym
rozmiarem zdjęcia jest 15 x 10cm.

