ODZNAKA NA 800-LECIE OPOLA
„Odznaka na 800-lecie Opola” jest propozycją programową Chorągwi Opolskiej ZHP. Może
być ona realizowana przez gromady, drużyny, patrole, kręgi lub zespoły
zadaniowe/projektowe (zwane dalej drużyną Odznaki) w roku harcerskim 2016/2017.
Podsumowanie Odznaki odbędzie się podczas zakończenia roku harcerskiego 2016/2017.
Plakietkę Odznaki nosi się na prawej kieszeni munduru.
Drużyna zdobędzie Odznakę na 800-lecie Opola, gdy zrealizuje wszystkie poniższe zadania:
L.p. Zadanie
1 Zgłoszenie

2

3

4

Opis
Potwierdzenie przystąpienia do zdobywania Odznaki - wypełnienie
formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie Hufca ZHP Opole:
http://opole.zhp.pl/ .
Zadanie na Przygotowanie i przysłanie na adres: 800lecie@opole.zhp.pl jednego
grę miejską „małego” zadania dla pozostałych drużyn Odznaki dotyczącego zabytku
Opola, przydzielonego przez zespół programowy Odznaki. „Małe” zadanie
to takie, które nadaje się na grę miejską, czyli, żeby je wykonać, należy
dotrzeć do konkretnego miejsca i tam rozwiązanie powinno zająć około
15 minut. Zabytki zostaną przydzielone do 10 października 2016r.
Wzięcie udziału w grze miejskiej organizowanej przez Hufiec ZHP Opole
i zdobycie podczas niej odpowiedniej ilości punktów, przewidzianej w jej
regulaminie.
Lub
Realizacja wszystkich zadań wymyślonych przez pozostałe drużyny. Po
rozwiązaniu zadania lub w jego trakcie wskazane jest (aczkolwiek nie
obowiązkowe), by drużyny Odznaki zapoznawały się bliżej z miejscem,
w którym się znajdują (poznanie historii, legend, architektury, sztuki…).
Publikowanie na bieżąco zdjęć/filmów wraz z komentarzem z realizacji tych
zadań na fanpage’u Odznaki pod postem dotyczącym swojej drużyny
Odznaki: https://web.facebook.com/odznaka800lat/
Pocztówka
Przygotowanie dowolną techniką plastyczną co najmniej jednej pocztówki z
Opola w formacie A4 i dostarczenie jej do siedziby zespołu programowego
Odznaki:
Odznaka na 800-lecie Opola
ul. Damrota 2a
45-020 Opole
Jeżeli drużyna Odznaki zdecyduje o przygotowaniu większej ilości
pocztówek (co jest bardzo mile widziane), to prosimy, by przedstawiały
one różne miejsca w Opolu, albo przynajmniej w innej porze roku 
Do każdej pocztówki musi być dołączona informacja o przedstawionym
miejscu i o jej autorze/autorach (imię i nazwisko, wiek, nr i nazwa drużyny
Odznaki).
Wystawa oryginałów pocztówek zostanie zaprezentowana opolanom
podczas obchodów 800-lecia Opola. Autorzy najciekawszych pocztówek
będą wyróżnieni, a ich prace zostaną wydane w ciekawej formie.
Przesłanie wersji cyfrowej każdej pocztówki (zdjęcie/skan) na adres:
800lecie@opole.zhp.pl
Plakaty
- Przygotowanie co najmniej dwóch plakatów na temat mało znanych, ale
tablo
interesujących miejsc w Opolu w dowolnym formacie i kształcie nie
mniejszym niż A2.
Dostarczenie ich wraz z informacją o autorze/autorach (imię i nazwisko,
wiek, nr i nazwa drużyny Odznaki). do siedziby zespołu programowego
Odznaki:
Odznaka na 800-lecie Opola
ul. Damrota 2a
45-020 Opole

Termin wykonania
Do 30 września 2016 r.

Do 31 października
2016 r.

11 listopada 2016r.

Od 12 listopada 2016r.
do 31 maja 2017r.

Do 31 maja 2017r.

Do 20 grudnia 2016r.

Do 20 grudnia 2016r.
Do 28 lutego 2017r.
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Piosenka

Wiersz

Prace powinny zawierać zdjęcia/ilustracje stare i nowe, informacje
i ciekawostki na temat opisywanych miejsc. Drużyny Odznaki mogą
zaproponować miejsca, które będą prezentować. Drużynom, które nie
wyślą swoich propozycji do 15 października 2016r. na adres:
800lecie@opole.zhp.pl, miejsca takie zostaną przydzielone. Każde miejsce
może być prezentowane tylko przez jedną drużynę Odznaki, toteż
w przypadku, gdy drużyny zaproponują to samo miejsce, pierwszeństwo
będzie miała drużyna, która zgłosiła je pierwsza.
Wystawa plakatów zostanie zaprezentowana opolanom podczas
obchodów 800-lecia Opola.
Nauczenie się opolskiej piosenki, czyli piosenki o Opolu. Piosenka może być
własnego autorstwa lub wybrana spośród już istniejących – zespół
programowy Odznaki posiada propozycje takich piosenek, drużyny Odznaki
mogą z nich skorzystać.
Przysłanie tekstu tej piosenki z akordami gitarowymi na adres:
800lecie@opole.zhp.pl
Zaśpiewanie jej podczas hufcowego przeglądu lub festiwalu piosenki
harcerskiej.
Drużyny, w których hufcach nie odbędzie się w tym czasie ani przegląd ani
festiwal piosenki harcerskiej, mogą zgłosić swoje uczestnictwo w
przeglądzie lub festiwalu Hufca Opole i tam zaprezentować swoją piosenkę
bądź zrezygnować z prezentowania jej w tej formie.
Nagranie swojej piosenki i opublikowanie nagrania na fanpage’u Odznaki
pod postem dotyczącym swojej drużyny Odznaki:
https://web.facebook.com/odznaka800lat/
Napisanie co najmniej jednego wiersza o Opolu.
Przesłanie go wraz z informacją o autorze/autorach i o deklamatorze (imię
i nazwisko, wiek, nr i nazwa drużyny Odznaki) na adres:
800lecie@opole.zhp.pl .
Wiersze zostaną wydane w ciekawej formie.
Wzięcie udziału w „Spotkaniu z Opolską Poezją”
Recytacja swojego wiersza podczas „Spotkania z Opolską Poezją”.

Do 28 lutego 2017r.

Do 31 maja 2017r.

Do 31 maja 2017r.

Do 31 kwietnia 2017r.

W czerwcu 2017r.
(dokładny termin
spotkania zostanie
podany)
Służba
Całoroczna, stała (dla chętnych również na kolejne lata) opieka nad Co najmniej
zaniedbanym miejscem w Opolu lub na Opolszczyźnie.
od 1 listopada 2016r.
do 31 maja 2017r.
Zgłoszenie miejsca, którym drużyna będzie się opiekować na adres: Do 31 października
800lecie@opole.zhp.pl.
2016r.
Publikowanie na bieżąco zdjęć/filmów wraz z komentarzem z realizacji Do 31 maja 2017r.
tego zadania na fanpage’u Odznaki pod postem dotyczącym swojej
drużyny Odznaki: https://web.facebook.com/odznaka800lat/ .
Zuchy:
Zrealizowanie sprawności „Przewodnik po Opolu”.
Do 31 maja 2017r.
Sprawność
Publikowanie na bieżąco zdjęć/filmów wraz z komentarzem z realizacji
„Przewodnik tego zadania na fanpage’u Odznaki pod postem dotyczącym swojej
po Opolu”
drużyny Odznaki: https://web.facebook.com/odznaka800lat/ .
Nie Zuchy:
Nagranie spotu promującego harcerstwo w Opolu, albo harcerstwo i Opole Do 31 maja 2017r.
Spot
albo Opole okiem harcerzy, albo harcerstwo okiem Opola… 
Przysłanie go na adres: 800lecie@opole.zhp.pl bądź dostarczenie go na
mobilnym nośniku danych do siedziby zespołu programowego Odznaki:
Odznaka na 800-lecie Opola
ul. Damrota 2a
45-020 Opole
Wasze spoty zostaną wykorzystane do promocji ZHP.
Publikacja
Publikowanie na bieżąco zdjęć/filmów wraz z komentarzem z realizacji Do 31 maja 2017r.
wszystkich zadań na fanpage’u Odznaki pod postem dotyczącym swojej
drużyny Odznaki: https://web.facebook.com/odznaka800lat/

PS. Z przyczyn niezależnych od nas podany adres email: 800lecie@opole.zhp.pl chwilowo może nie
działać. W takim wypadku prosimy o kontakt na adres: slawek.ola@gmail.com .

