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ORGANIZATOR: II Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. J. Rodowicza „Anody”
TERMIN: 15.02 – 21.02.2015r.
WYJAZD: Informacje pod koniec roku ze względu na brak rozkładu jazdy PKP na rok 2015
POWRÓT: j.w.
MIEJSCE: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Gnieźnie, ul. Pocztowa 11
ODPŁATNOŚĆ: 320 złotych – nie przyjmujemy wpłat w gotówce,
Przy WPŁATACH NA KONTO wymagane jest jednorazowe wpłacenie CAŁEJ kwoty z podaniem w
tytule wpłaty imienia i nazwiska dziecka oraz dopiskiem „Zimowisko II Szczepu”.

UWAGA!!! FAKTURY VAT będą wystawiane w przeciągu 7 dni od daty wpłynięcia wpłaty na konto
hufca. Faktury wystawiamy TYLKO do wpłat na konto, na osobę / firmę, która dokonała wpłaty.
Dane do przelewu: 13 1090 1359 0000 0000 3501 8492

Hufiec ZHP Poznań-Wilda. 61-519 Poznań, ul. Kosińskiego 9
KARTY UCZESTNIKA będą dostępne u drużynowych od 17.11.2014

TERMIN REGULOWANIA PEŁNEJ ODPŁATNOŚCI I ZDAWANIA WYPEŁNIONYCH KART mija
19.01.2015. Wszystkie terminy są nieprzekraczalne!
7. ZAKWATEROWANIE: W pokojach 2-10 osobowych
8. GŁOWNE ATRAKCJE: Gry i zabawy terenowe, zwiedzanie miasta; Możliwość poznania przydatnych
technik harcerskich i zastosowania ich w praktyce; Szansa zdobycia nowych stopni i sprawności
harcerskich oraz niezapomniane przygody
9. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: (pogrubione punkty dotyczą umundurowania harcerskiego –
możliwość zakupu elementów harcerskich np. w sklepie WGL, ul.
Strzelecka 13, Proszę spakować rzeczy w miarę możliwości w jeden
plecak bez dawania dzieciom foliowych siatek
- Notatki ze zbiórek, poradnik harcerski
UBIÓR I SPRZĘT ZIMOWISKOWY:
-

-

-

BLUZA MUNDUROWA Z WSZYSTKIMI
NASZYWKAMI (drużyny, szczepu,
hufca)
Spodnie mundurowe lub spódnica
mundurowa
Getry (czarne z dwoma białymi
paskami)
Ciemne skórzane lub z innego
wygodnego trwałego tworzywa buty
za kostkę
Kapelusz
Pas do munduru (parciany)
Ciemna bluza zapinana na zamek
Plecak
Śpiwór
Mała poduszeczka
Pidżama – ciepła!
Legitymacja szkolna z ważną
pieczątką
Długopis
Czapka, szalik i rękawiczki

-

Przybory toaletowe
Ręcznik
Kubek
Niezbędnik (łyżka + nóż + widelec)
Menażka wojskowa lub metalowa miska i
metalowy talerz
Długie spodnie (min. dwie pary)
Sweter lub bluza
Bielizna (najlepiej o jedną parę więcej niż
ilość dni)
Igła i nitka oraz zapasowe guziki
Sprawna latarka i zapas baterii
Klapki pod prysznic i buty do chodzenia po
schronisku
Jeśli ktoś bierze, to konieczne lekarstwa z
karteczką dla drużynowego o dawkowaniu

- UWAGA! Schronisko NIE ZAPEWNIA
śniadań i kolacji dlatego prosimy o
zabranie jednego bochenka chleba i
obkładu (ser, szynka, pasztet, dżem, itp.)

10. Jeśli ktoś weźmie na obóz komórkę, laptop, lub inny sprzęt elektroniczny (np.: PSP, aparat cyfrowy)
– kadra nie ponosi odpowiedzialności za takowy sprzęt elektroniczny.
11. INNE: Kadra zimowiska zapewnia opiekę i bezpieczeństwo uczestnikom podczas wyjazdu.
Gwarancją tego są nasi pełnoletni wychowawcy i wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu
podobnych wyjazdów. Kadra nie czerpie żadnych dochodów z wyjazdu.
12. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE można uzyskać u drużynowych po zbiórkach oraz mailowo:
2szdhiz@poznan-wilda.pl lub pod nr telefonu: 790-588-417
Komendantka II Szczepu:
pwd. Karolina Wandel

