21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa Ochota
Chorągiew Stołeczna ZHP

Informacje dla rodziców
wrzesień 2008r.
Szanowni Państwo!
Mam dla Państwa kilka informacji dotyczących działalności drużyny w tym semestrze. Po pierwsze przesunęła
się lekko godzina zbiórki. Spotykać się będziemy w środy o 17:00.
Po drugie bardzo proszę o sprawdzenie i/lub uzupełnienie załączonego kwestionariusza oraz podpisanie zgody
na uczestniczenie Państwa syna w zbiórkach w tym roku. Na tym kwestionariuszu można też zadeklarować
wysokość składek w tym roku. Bardzo proszę o zadbanie, by ten kwestionariusz do mnie wrócił.
Po trzecie, chciałbym poinformować Państwa o czterech wydarzeniach planowanych w tym semestrze:
Wyjście na Festiwal Nauki, 20.09, sobota
Jak pewnie Państwo wiedzą, co wrzesień organizowany jest w Warszawie Festiwal Nauki, ipreza
polegająca na tym, że pracownicy warszawskich ośrodków naukowych przygotowują atrakcyjne pokazy i
zajęcia popularnonaukowe dla młodzieży w różnym wieku.
W tym roku planujemy się wybrać wspólnie drużyną na kilka najciekawszych pokazów z soboty, 20.09.
Niektóre z nich zawsze zapierają dech w piersiach, więc warto.
Zbieramy się o godz. 9:00 przed SP nr 88. Powrót jest planowany ok. godz. 16:30.
Biwak ,,Jambo Hufca'', 10.10- 12.10, piątek (popołudnie) -- niedziela
Czyli coroczny wspólny biwak wszystkich drużyn Hufca Warszawa Ochota. Szczegółowe informacje na
jego temat przekażę Państwu za tydzień.
Akcja zarobkowa ,,Parking'' lub ,,Znicz'', 01.11 - 02.11
Polegająca na sprzedaży zniczy i miejsc parkingowych w pobliżu cmentarza. Więcej informacji w
październiku.
Zimowisko sylwestrowe, 28.12 - 04.01
Wyjątkowo długie ferie świąteczne w tym roku, spowodowały, że planujemy taki właśnie wyjazd drużyny.
Podstawowym warunkiem jest oczywiście odpowiednia liczba chętnych. Na zimowisko pojechalibyśmy w
okolice gór. W planach są różnorodne gry i zajęcia oraz możliwość nauki jazdy lub jeżdżenia na nartach.
Bardzo prawdopodobne jest, że będzie to wyjazd wspólny z jakąś inną drużyną z naszego hufca. Bardziej
szczegółowe informacje w październiku.
Na kwestionariuszu znajdą Państwo miejsce do wyrażenia wstępnego zainteresowania wyjazdu syna
na Jambo i/lub na zimowisko. W szczególności w kwestii zimowiska jest to kluczowe, bo w zależności od liczby
chętnych zostanie zorganizowane lub nie.
Pozdrawiam serdecznie,
phm. Michał Korch,
drużynowy 21. WDHy

