Lista rzeczy:
 pełny mundur, spodnie mundurowe (gładkie czarne)
 ważna, podstemplowana legitymacja
 śpiwór, karimata, poduszka
 pidżama lub dres do spania
 7 par skarpet (w tym jakieś ciepłe)
 5 par majtek
 min. 3 pary długich spodni (w razie gdyby któreś zamokły, proszę
spakować też kalesony dla chłopców, rajstopy dla dziewczyn)
 dres
 6 koszulek
 bluza
 polar lub ciepła bluza
 ciepłe ubrania (kurtka, czapka, szalik, rękawiczki – najlepiej jedne
cieńsze, drugie grube)
 kurtka ciepła, zimowa
 wygodne buty za kostkę, nieprzemakające
 lekkie buty do chodzenia po szkole (trampki lub półbuty)
 klapki pod prysznic
 ręcznik
 przybory toaletowe (szczoteczka do zębów, pasta, szczotka do włosów,
mydło, szampon, dziewczynki gumki do włosów)
 latarka i zapasowe baterie
 chusteczki higieniczne
 menażka, sztućce, kubek (w woreczku), termos (min. 0,5l, lepiej
trochę większy – 0,7l lub 1l)
 ściereczka do naczyń
 reklamówki lub worki (np. na brudne ubrania)
 stale zażywane leki wraz z kartką z opisem ich stosowania
 mały plecak do autokaru, prowiant na drogę i woda

Zimowiska Szczepu Harcerskiego im. R. Traugutta

Dukla 2-7.02.2018r.

Termin: 2-7.02.2018r. (wyjazd wieczorem 2.02, powrót wieczorem 7.02)
Miejsce: Zespół Szkół w Dukli (Dukla miasto położone w woj. podkarpackim

Ważne:


u podnóża Beskidu Niskiego)
Koszt: 280 złotych (przejazd autokarem, nocleg, trzy posiłki dziennie,

Państwa pomocą, by wiedział, gdzie co ma.


program)

Prosimy, by wszystko zostało spakowane w torby foliowe, łatwiej
będzie to dziecku przechowywać i nie zmoknie w trakcie transportu.


Terminy:



Harcerz powinien pakować się samodzielnie, z ewentualnie niewielką

Prosimy,

by

dzieci

nie

zabierały

ze

sobą

telefonów,

gier

elektronicznych. Kadra za zgubiony lub zniszczony sprzęt nie ponosi

do 23.12 należy zgłosić chęć udziału u drużynowego
do 2.01 należy wpłacić do hufca należność oraz oddać kartę uczestnika
wraz z regulaminem

odpowiedzialności.

Prosimy dzwonić do dzieci w trakcie ciszy

poobiedniej, której godziny zostaną podane na początku zimowisk, by
nie przeszkadzać w zajęciach.

Płatności:
Pekao 27 1240 3031 1111 0000 3426 6658
BZ WBK 78 1090 2705 0000 0001 0420 6614
w tytule należy wpisać: zimowiska Szczepu im. R. Traugutta imię i nazwisko
harcerza



Wszystkie rzeczy należy spakować w jeden duży plecak, torbę. Drugi
mniejszy (min. 20l – wystarczy szkolny) wraz z małym prowiantem
i piciem na drogę należy wziąć ze sobą do autokaru.



Część zajęć planujemy na zewnątrz, proszę mieć to na uwadze szykując
ubrania.


Depozyt (rzeczy, które przekazujemy wychowawcy na zbiórce):


stale zażywane leki wraz z rozpiską, w torebce, podpisane



jeśli dziecko potrzebuje aviomarin (jedziemy autokarem)



kieszonkowe (do 50zł, w podpisanej kopercie)



ważną legitymację

Bardzo ważne jest wygodne obuwie, by nie powodowało otarć czy
odcisków oraz nie przemokło po godzinie chodzenia po śniegu.
Planujemy część zajęć w terenie, prosimy więc o spakowanie dla
dziecka odpowiedniej ilości ciepłych ubrań.



Prosimy o ograniczenia zabierania przetworzonego jedzenia oraz
słodkich napojów

