ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Chorągiew Harcerzy w Wielkiej Brytanii
Hufiec Warszawa
3, 5, 7, 20, 25, i 34 Drużyny Harcerskie
___________________________________________________________
Zimowisko Hufca 2019- Komunikat nr. 2:
Drodzy druhowie i rodzice,
Ciesze sie niezmiernie, ze tyle harcerzy zdecydowalo sie pojechac na tegoroczne zimowisko
hufca. Poniżej znajdą państwo niezbędne szczegóły dotyczące kosztu, opłaty, terenu,
ekwipunku, itp. Życzę wszystkim wspaniałych wrażeń i dobrej zabawy.
Termin- 27/12/2019 - 31/12/2019
Teren- Featherbed Ln, Croydon, CR0 9AA
Koszt- £80.00
Transport- Jedziemy transportem publicznym, potrzebne są oyster cards
Odjazd- The Broadway, Wimbledon, London SW19 7NL - 09:45
Przyjazd- The Broadway, Wimbledon, London SW19 7NL - okolo 14:30
Proszę uważnie przeczytać listę ekwipunku. Po przeżyciu wielu obozów, zimowisk,
zlotów i biwaków mogę z pewnością powiedzieć, że każdy przedmiot na tej liście się
przydaje. Proszę też się dotrzymać zabronionych rzeczy.
Telefony komórkowe- Drużyna nie odpowiada za zgubione lub zniszczone telefony.
Kupowanie sprzętu- na biwaku nie jest potrzebny drogi sprzęt, ponieważ czasami zostaje
on uszkodzony lub zniszczony i chcielibyśmy uniknąć sytuacji gdzie droga busola lub droga
karimata zostaje uszkodzona.

Opłaty przelewem bankowym : 34DH POLISH SCOUTS
sort code: 30-99-30 nr. konta: 13367860
Przy przelewie, prosze oznaczyć przelew: ZIMO19(INICIAŁY)(DRUŻYNA)

Ekwipunek:
Mundur:
-Rogatywka
-Koszula
-Chusta
-Długie spodnie zielone
-Półbuty czarne
-Pas Harcerski
-Skarpety harcerskie
-Bluza drużyny

Przybory do mycia:
-Szczoteczka i pasta do zębów
-Mydło/płyn do mycia
-Szampon
-Ręcznik

Przybory do szycia:
-Igła
-Nitka

Ubrania:
-koszulki x5
-Bielizna x5
-Skarpety wełniane x5
-Skarpetki x3
-Bluzy x3
-Kurtka nieprzemakalna
-Spodnie dresowe/moro
‘combats’ x2
-Krótkie spodenki
-Tenisówki

Przybory do jedzenia:
-Dwie butelki plastikowe do
wody

Sprzęt:
-Latarka + zapasowe baterie
-Scyzoryk mały
-Płachta plastikowa mała
(‘ground sheet’). Można
kupić jak powyżej.

Sprzęt:
-Śpiwór
-Karimata lub materac
dmuchany
-Buty do marszu (mogą być
trapery albo buty wojskowe).
-Muszą sięgać nad kostkę
-Zapałki
-Busola (kompas)
-Zegarek
-Plecak duży w którym się
zmieści cały sprzęt + mniejszy
plecak np. szkolny

Artykuły Harcerskie:
-Książeczkę harcerską
‘Harcownicy’
-Notatnik/notes
-Ołówki/długopisy
-Spiewnik

Zabronione Artykuły:
-Wszelkiego rodzaju cukierki,
ciastka, czekoladki i słodkie
napoje
-Zapalniczki
-Przyrządy elektroniczne typu
Gameboy, Ipod lub MP3
-Czasopisma angielskie, to jest
polski Obóz!

Inne:
-Oyster card
-£5 - £10 gotówki

________________________________________________________________________________________
Forma do potwierdzenia zapłaty:
Wyrażam zgodę na posłanie syna na akcję noclegową i zapłaciłem/am kwotę w wysokości
£80 na podane konto.

ㅁ Zapłacono kwotę £80
Imię syna:_______________________ Podpis rodzica:_______________________
Data:_______________

