I. Program obchodów: 10 dni na 10-lecie
Przegląd filmów
harcerskich
9-11.VI.

9.VI.
10.VI.
11.VI.

Akcja Szkoły
12-14.VI.
Zlot SH
15-18.VI.

Otwarcie Przeglądu (kino Luna)
Sala 1: przegląd profesjonalnych filmów harcerskich
Sala 2: przegląd filmów zgłoszonych do konkursu
Oficjalny moment 10-lecia: spotkanie uczestników festiwalu,
członków SH, przyjaciół, rodziców, dyrekcji szkół itd.; ogłoszenie
wyników festiwalu, pokaz zwycięskiego filmu oraz filmu o SH;

12-13.VI.
14.VI.

10-lecie SH w szkołach (wystawy, prezentacje, krótsze zajęcia)
Zajęcia dla szkół (zamiast lekcji) prowadzone przez harcerzy

15.VI.
16.VI.

Przyjazd harcerzy, procesja w Popławach, budowa baz
Zuchy – przyjazd i rajd; harcerze – wspólna gra;
Wieczór – wspólne ogniobranie
Harce, gry, ogniska i inne niespodzianki…

Ponadto:

Przegląd filmów harcerskich
Uczestnicy: starsi harcerze: instruktorzy i kadra drużyn – członkowie różnych organizacji harcerskich; sympatycy
harcerstwa
Organizatorzy: starsi instruktorzy SH
Cele:
- uczczenie 10-lecia SH wraz z przedstawicielami innych organizacjami harcerskich i sympatykami harcerstwa
- promocja SH i nagłośnienie naszej działalności w innych środowiskach harcerskich (i pozaharcerskich)
Formuła:
- dwie kategorie festiwalowe: przegląd istniejących już filmów o tematyce harcerskiej oraz konkurs na najlepszy
film nakręcony przez uczestników festiwalu (zgłoszenia dobrowolne)
- zakończenie festiwalu (m.in. pokaz filmu o SH i filmu zwycięskiego) z wieloma zaproszonymi gośćmi jako
oficjalny moment 10. urodzin SH

Akcja Szkoły - „Przygoda jest bliżej niż myślisz!”
Uczestnicy: uczniowie szkół, środowiska lokalne w których działamy
Organizatorzy: komendy szczepów i środowisk oraz kadra drużyn
Cel:
- uczczenie 10-lecia SH w naszym środowisku lokalnym
- promocja SH oraz idei harcerstwa wśród uczniów, nauczycieli i rodziców
Formuła:
Trzy dni w szkołach pod hasłem 10-lecia SH; ostatniego dnia zajęcia dla uczniów przygotowane przez środowiska.

Zlot SH
Uczestnicy: drużyny, gromady i instruktorzy SH
Organizatorzy: komendy i instruktorzy hufców
Cel: uczczenie 10-lecia SH w gronie naszym i naszych najbliższych
Formuła:
- zlot podzielony na bazy hufców i bazę zuchową
- program częściowo wspólny a częściowo w hufcach, z uwzględnieniem odrębnego programu dla zuchów
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II. Podział zadań
Szef obchodów 10-lecia: hm. Piotr Sułkowski

Przegląd filmów harcerskich
Szef Przeglądu: hm. Robert Nikołajew
Zespół organizacyjny: hm. Marcin Wojdat, hm. Kasia Nowak, hm. Basia Kapturkiewicz, hm. Ania Mieczyńska,
pwd. Iwona Kołodziejska, pwd. Marta Molak, phm. Magda Krajewska

Akcja Szkoły
Koordynator: pwd. Monika Traczyk
Przedstawiciele środowisk:
3 – phm. Kuba Szewczyk
50 – Asia Tomczak
150 – pwd. Maciek Kacprzak
264 – phm. Ewa Pachniak
281 – phm. Helena Kłos
Rodło – phm. Jacek Nowak
Szaniec – pwd. Malwina Serafin
Warka – phm. Magda Kossak w porozumieniu z p. Rzeźnik
Popławy – pwd. Radek Kabaciński

Zlot SH
Komendant zlotu: hm. Piotr Sułkowski
Kwatermistrzowie: pwd. Adam Pietrzak, pwd. Paweł Rubach
Baza hufca harcerek:
- komendantka: pwd. Magda Tchórznicka
- zespół programowy: komenda hufca
Baza hufca harcerzy:
- komendant: phm. Kuba Szewczyk
- zastępca komendanta: pwd. Maciek Kacprzak
Baza zuchowa:
- komendantka: hm. Kasia Nowak
- zespół program.: phm. Jacek Nowak, phm. Helena Kłos, pwd. Magda Paderewska, pwd. Maciek Kacprzak
Organizacja gry:
- szef gry: hm. Piotr Płudowski
- zespół organizacyjny: hm. Ela Miedzianowska, pwd. Adam Pietrzak, pwd. Zbyszek Piotrowski

Promocja i wsparcie
Finanse:
- dotacje: hm. Basia Kapturkiewicz
- kontrola wydatków, rozliczenia: phm. Michał Tabor
Promocja:
- szef zespołu: hm. Róża Rzeplińska
- zaproszenia: pwd. Ania Miedzianowska
- kontakty, organizacja: Ania Sobańska, phm. Kasia Verbeek, pwd. Kasia Gajewska
- folder o SH: pwd. Ania Biernat
- grafika: Zbyszek Umgelter
Biuletyn historyczny:
- redakcja, zbieranie materiałów, wywiady: pwd. Aneta Klusiewicz
- redakcja, kolportaż: hm. Piotr Sułkowski
- korekta: hm. Ania Mieczyńska
Film o SH:
- szef produkcji: phm. Maciek Karwowski
- ekipa filmowa: pwd. Asia Kozera, pwd. Adam Czasza
Wystawa zdjęć o SH: pwd. Asia Kozera
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