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Biała Służba 
na Światowych Dniach Młodzieży 
Kraków 2016

„Biała Służba” to harcerski alert o długiej tradycji towarzyszący papieskim pielgrzymkom do na-
szego kraju. Tym razem Biała Służba to nie tylko pomoc podczas papieskiej wizyty, ale nasz wkład i 
uczestnictwo w ogromne i historyczne przedsięwzięcie jakim są Światowe Dni Młodzieży w Krako-
wie.

Biała Służba to:
• szansa na pogłębienie swej duchowości i religijności
• możliwość wędrowniczej służby
• zdobycie cennego doświadczenia zawodowego
• spotkanie z milionami młodych ludzi z całego świata
• skautowa przygoda na międzynarodowym zlocie
• najtańsza opcja wolontariatu i pobytu na ŚDM w Krakowie

23 lipca - 1 sierpnia 180 złWięcławice Stare
gmina Michałowice             

Biała Służba może trwać dłużej!

18.07 – 1.08  za 280 zł
23.07 – 6.08 za 280 zł
18.07 – 6.08  za380 zł



www.sdm.zhp.pl

Zgłoszenia odbywają się przez formularz on-line 
na stronie www.sdm.zhp.pl do 31 maja 2016 r. 

Jak się zgłosić? 
- indywidualnie (18+) 
- patrolami (6 osób, w tym pełnoletni instruktor ZHP)

Płatność powinna być uregulowana najpóźniej do dnia 15.06.2016 r  przelewem na konto: 
ZHP Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
nr 17859100070020005523650005 
z tytułem przelewu : Imię Nazwisko uczestnika zlotu z opisem ŚDM 2016.

W cenie!
– wyprawka wolontariusza, czyli plecak, chusta, koszulka, identyfikator,
– zakwaterowanie w namiotach, pełne wyżywienie, ubezpieczenie, 
– transport na terenie całego miasta Krakowa, dojazd z miejsca zakwaterowania do Krakowa,
– atrakcje programowe na terenie miasteczka skautowego
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Kraków 2016



Służba dla osób poniżej 18 roku życia - to obsługa miasteczka zlotowego. 
Wolontariusze będą odpowiedzialni za obsługę: biurową, informacyjną, 
organizacyjną, kwatermistrzowską, medyczną, aprowizacyjną wyłącznie 
na terenie miasteczka. Będą występowali w roli gospodarza dla skautów i 
skautek z całego świata.

Służba zabezpieczenia (dawna Służba Porządkowa) - wolontariusze będą 
zabezpieczać wszystkie imprezy odbywające się podczas Światowych Dni 
Młodzieży. Między innymi ich zadaniem będzie dbanie o  bezpieczeństwo 
i porządek.

Służba medyczna - wolontariusze muszą być co najmniej po Wędrow-
niczym Kursie Pierwszej Pomocy lub Kursie Kwalifikowanej Pierwszej 
Pomocy - Ci drudzy będą pełnić funkcje szefów patroli. Zadaniem ra-
towników ZHP będzie udział w zabezpieczeniu imprez odbywających się 
podczas Światowych Dni Młodzieży. 

Służba informacyjna - zadaniem wolontariuszy będzie pełnienie służby 
w stałych punktach informacyjnych lub terenowych. Do ich zadań będzie 
należało informowanie pielgrzymów o programie ŚDM, harmonogramie 
imprez, jak się odnaleźć lub dojechać do danego miejsca. Wolontariusz 
muszą znać co najmniej jeden język obcy w stopniu komunikatywnym.

Służba aprowizacyjna - osoby pełniące ten rodzaj służby zaangażowane 
będą w dystrybucję i zaopatrzenie pielgrzymów w artykuły żywnościowe 
zgodnie z dyspozycjami organizatorów.

Służba kwatermistrzowska - służba kwatermistrzowska polegać bę-
dzie na wykonywaniu zleconych i ustalonych prac na terenie miasteczek 
związanych z ich budową i zabezpieczeniem kwaterunkowo-bytowym. 
Głównymi zadaniami służby będzie także dbałość o sprzęt i powierzone 
narzędzia, a także reakcja na zaistniałe potrzeby związane z kwaterunkiem 
pielgrzymów i ewentualne drobne naprawy infrastruktury.

Każdy wolontariusz wybiera służbę, którą będzie pełnić 8 godzin

 na dobę. Pozostały czas będzie mógł wykorzystać na uczestnictwo 

w programie Światowych Dni Młodzieży.  

www.sdm.zhp.pl

Pola służby:



Światowe Dni Młodzieży to gigantyczne przedsięwzięcie, 
które wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. O bezpieczeństwo, 
zdrowie i życie pielgrzymów dbać będzie m.in. służba medyczna ZHP. 

Chcesz zostać ratownikiem? Zainwestujemy w Ciebie! 

Harcerska Szkoła Ratownicza podejmie się organizacji cyklu kilkunastu 6-dniowych (od wtorku do nie-
dzieli) kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w różnych miastach wojewódzkich, które będą koń-
czyć się egzaminem państwowym. Cena kursu będzie dużo niższa, dlatego już teraz rezerwuj sobie czas 
w drugiej połowie maja 2016 r. Szczegóły niebawem na www.sdm.zhp.pl. 

www.sdm.zhp.pl
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Na terenie naszego miasteczka mieszkać będą również wolontariusze i piel-
grzymi z zagranicznych organizacji skautowych. To okazja do poznania tajników 
ruchu skautowego, nawiązania wspaniałych przyjaźni, a także nauki języka!

www.sdm.zhp.pl

Miasteczko zlotowe:

• 4 ha,  ogrodzone, oświetlone, monitorowane, ochraniane przez służby porządkowe
• Parking autokarowy 
• Rozstawione namioty, kontenery sanitarne, toalety
• Strefa gastronomiczna
• Strefa programowa (Średniowieczne Sanktuarium św. Jakuba Apostoła, spotkania, koncerty, czuwa 
 nia, centrum kulturalne, kawiarenki, sklepiki)
• Strefa informacyjna (Internet, prąd, informacja turystyczna, centrum prasowe, tłumacze)
• Zabezpieczenie medyczne i energetyczne
• Możliwość korzystania z obiektów sportowych (hale, boiska) na terenie gminy Michałowice

Międzynarodowa przygoda!



www.sdm.zhp.pl

Rozwiązania transportowe:

Program:

Pielgrzymi:

Wolontariusze będą dojeżdżać do Krakowa autobusem i koleją. Łączny czas podróży to około 20 
min. Pomiędzy miasteczkiem zlotowym a stacją kolei podmiejskiej w Łuczycach (5 km) kursować 
będą wahadłowo specjalne autokary  tylko dla harcerzy. Koleją natomiast dojeżdża się do samego 
centrum Krakowa w 15 min!

Członkowie Związku Harcerstwa Polskiego mogą wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży 
kwaterując się na terenie miasteczka harcerskiego. Minimalny wiek pielgrzyma to 15 lat (ukończone 
przed 1 lipca 2016 r.). Pielgrzymi niepełnoletni będą musieli być pod opieką instruktora. Termin zlo-
tu dla pielgrzymów to 25 lipca - 1 sierpnia, a koszt 640 zł. Zgłoszenia również odbywają się przez 
stronę www.sdm.zhp.pl do 31 maja 2016 r.

PORA DNIA

RANO

POŁUDNIE

WIECZÓR

25.07

PRZYJAZD PRZYJAZD

MSZA ŚW.
CEREMONIA OTWARCIA

FESTIWAL
MŁODYCH

DROGA
KRZYŻOWA

MSZA
POSŁANIA

PIELGRZYMKA
NA MIEJSCE
CZUWANIA

POWITANIE
OJCA ŚWIĘTEGO

SPOTKANIE
WOLONTARIUSZY 

Z PAPIEŻEM
CZUWANIE Z

OJCEM ŚWIĘTYM

CENTRUM POWOŁANIOWE I FESTIWAL MŁODYCH

KATECHEZY Z BISKUPAMI, KATECHEZY W DRODZE

PRZYJAZD

PRZYJAZD

26.07 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07
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Kontakt:

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Krakowska ZHP

ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
tel. 12 633 33 57
e-mail: sdm@zhp.pl
www.sdm.zhp.pl
www.facebook.com/events/1715088282056836
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