
 

 

Błękitny Szczep Dzieci Gór 
Kielce 

Program Zlotu 
50-lecia 
BSDG 
 
8-9 września 2018 

PROGRAM 

Dzień 1: 

10:00 Zbiórka na miejscu apelowym na Żeromszczyźnie w Ciekotach. 

10:00 -  11:00 Tworzenie siatki kontaktowej szczepu 

11:00 Uroczysty apel na Żeromszczyznie 

12:00 Wyruszenie tras.  

12:00 - 16:00 Rajd tras 

16:00 - 17:00 Zakwaterowanie na terenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

w Świętej Katarzynie (ul. Świętokrzyska 2, Święta Katarzyna) 

17:00 - 19:00 Pokaz starych zdjęć i opowieści szczepowe  

19:00 - 20:00 Kolacja 

20:00 - 22:00 Ognisko szczepowe  

22:00 - 23:00 Premiera nowego śpiewnika BSDG 

23:00 - Śpiewanki do rana.  

 

 



 

 

Dzień 2: 

8:00 - 9:00 Śniadanie 

9:00 - 9:30 Wymarsz na Łysicę dla osób chętnych.  

12:00 Zbiórka kończąca zlot przy kapliczce Św. Franciszka pod Łysicą.  

 

Trasy: 

Trasa dla Zuchów i dla dzieci 

Trasa dla najmłodszych oraz dla dzieci z rodzin harcerskich uczestniczących w Zlocie.  

Założenie: 6 km.  

Trasa współczesna:  

Trasa dla weteranów podczas ,której będzie okazję zapoznać się z obecnymi działaniami 

Szczepu. 

Założenie: 10 - 12 km. 

Trasa historyczna:  

Trasa dla harpaganów i młodych harcerzy, harcerek, instruktorek i instruktorów, w trakcie której 

będzie możliwość zapoznania się z historią Szczepu.  

Założenie: 15 - 20 km.  

 

 

 

 



 

 

Informacje praktyczne: 

Nocleg zarezerwowany został w Niepublicznym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świętej 

Katarzynie (ul. Świętokrzyska 2, Święta Katarzyna). Do dyspozycji będą pokoje 2, 3, 4, 5, 7 

osobowe. Część pokojów ma wbudowane łazienki, w kilku innych łazienka przypada na dwa 

pokoje. 

Dodatkowo istnieje możliwość rozbicia max. 4 namiotów biwakowych 

Koszt: 25,00 zł za noc od osoby. (10 zł od osoby śpiącej w namiocie)  

Szczegóły z widokiem pokoi: www.tanie-spanie.info  

 

Schronisko dysponuje własnym parkingiem, w którym pomieści się ok. 12 samochodów. W 

przypadku większej liczby pojazdów trzeba będzie korzystać z publicznych parkingów w Świętej 

Katarzynie w odległości nie większej niż 500 m od schroniska. 

Płatność na miejscu tylko gotówką.  

 

Tuż obok schroniska istnieje możliwość skorzystania z cateringu oferowanego przez Restaurację 

“Smaczna Chatka”. Szczegóły pod adresem www.smacznachatka.pl tel. 691 275 863 

 

Zgłoszenia na zlot przyjmujemy pod adresem: 

50latbsdg@gmail.com 

Osoby zainteresowane spaniem w namiocie prosimy koniecznie o taką informację.  
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