BIWAK URODZINOWO-RODZICOWY - Puszczykowo 2013
1. ORGANIZATOR: II Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Jana Rodowicza „Anody”
2. TERMIN: 25–27.10.2013 r. – dla zuchów i harcerzy oraz 26-27.10.2013 - dla rodziców (godzina 10-11:00, dojazd we
własnym zakresie)
3. MEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie, ul. Jana Kasprowicza 1
4. ODPŁATNOŚĆ: 40zł dla zuchów i harcerzy oraz 18zł dla rodziców i 15zł dla dzieci spoza szczepu powyżej 5 roku życia
(które przyjadą z rodzicami w sobotę), dla dzieci poniżej 5 roku życia – za ładny uśmiech 
4. WYJAZD: 25.10.2013. g. 16:20 Dworzec Poznań-Dębiec
5. POWRÓT: 27.10.2013 g. 13:04 Dworzec Poznań-Dębiec
6. ZGŁOSZENIA, WPŁATY I ZGODY: najpóźniej 20.10.2013 r.
7. ZAKWATEROWANIE: w szkole na karimatach
8. GŁOWNE ATRAKCJE:
- Gry i zabawy harcerskie
- Świecznisko, wieczorne śpiewogranie
- Impreza urodzinowa ( torty, ciacha, zabawy integracyjne)
- Możliwość integracji ze wszystkimi drużynami szczepu
- Szansa zdobycia nowych stopni i sprawności harcerskich oraz niezapomnianej przygody
9. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: (harcerskie elementy PEŁNEGO UMUNDUROWANIA można zakupić w sklepie WGL,
ul. Strzelecka 11a, wojskowe w sklepie CAMUFLAGE, ul 27 Grudnia 7).
UBIÓR I SPRZĘT NA biwak:
- MUNDUR (elementy ustalone na zbiórkach)
- Bieliznę
- Plecak
- Igłę i nitkę
- Mała poduszeczkę
- Sprawną latarkę
- Pidżamę
- Jeśli ktoś bierze, to konieczne lekarstwa z karteczką
- Legitymację szkolną z ważną pieczątką
dla drużynowego o dawkowaniu
- Długopis i ołówek
- Poradnik harcerski
- Przybory toaletowe
- prowiant (chleb + jakiś ser lub dżem, pasztety
- Mały ręcznik
zapewniamy my w dużych ilościach:D)
- Kubek, niezbędnik, menażka
- proszę, aby każdy harcerz posiadający otwartą
- śpiwór, karimata
próbę na stopień zabrał ze sobą kartę próby!
- obuwie sportowe na zmianę
- DOBRY HUMOR 
10. Jeśli ktoś weźmie na biwak komórkę, lub inny sprzęt elektroniczny (np.: odtwarzacz MP3, aparat cyfrowy) w
wypadku utraty lub uszkodzenia sprzętu – kadra nie ponosi odpowiedzialności za taki sprzęt elektroniczny. Prosimy nie
dawać dzieciom na wyjazd PSP.
11. INNE: Kadra biwaku zapewnia stałą opiekę i bezpieczeństwo uczestnikom podczas wyjazdu. Gwarancją tego są nasi
pełnoletni wychowawcy i wieloletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu podobnych wyjazdów.
Kadra nie czerpie ŻADNYCH dochodów z biwaku.
12. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE można uzyskać na zbiórkach oraz u kadry drużyn:
Drużynowa 1 WGZ – sam. Monika Gajda
nr kom. 665097286, e–mail: 1wgz@poznan-wilda.pl
Drużynowa 6WGZ – sam . Monika Goździerska nr kom. 795533506, e–mail: 6wgz@poznan-wilda.pl
Drużynowa 74 PDH – sam. Magdalena Jankowska nr kom. 514659530, e–mail: 74pdh@poznan-wilda.pl
Drużynowa 73 PDH – och. Zuzanna Kubiak
nr kom. 793208499, e–mail: 73pdh@poznan-wilda.pl
Drużynowa 74 PDHs – pwd. Karolina Wandel
nr kom. 790588417, e–mail: 74pdhs@poznan-wilda.pl

ZGODA:
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki……………………………………………….…………………….. w biwaku urodzinowym
w Puszczykowie, który odbędzie się w dniach 25–27.10 203 r.
Podpis rodzica/opiekuna
………………………….

