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

Informacje dla rodziców
maj 2010 r.
Warszawa, 4.05.2010 r.
Szanowni Państwo!
Mam dla Państwa kilka informacji dotyczących działalności drużyny w najbliższym czasie.
Wyjście do ZOO
Przypominam, że odwołane uprzednio wyjście do zoo odbędzie się w najbliższą sobotę 8. maja. Zbiórka przy SP nr 88 o godz. 13:50, powrót
ok. godz. 17:50. Na miejscu planujemy interesującą grę.
Wszyscy zabierają ze sobą:
●
15 PLN
●
bilet dobowy / kartę miejską + legitymację szkolną
●
coś do jedzenia
●
coś przeciwdeszczowego (chyba, że pogoda nie będzie budzić wątpliwości)
●
przychodzimy w koszulkach drużynowych (ci, co posiadają) i chustach.
W razie wątpliwości proszę dzwonić – tel. 721087600
Spotkanie obozowe dla rodziców i druga rata
Za tydzień 11 maja o godz. 18:00 w SP nr 88 w stołówce (równolegle ze zbiórkami zastępów). Na spotkaniu zostaną omówione kwestie
organizacyjne (rozdane karty kwalifikacyjne oraz regulaminy), przedstawiona najnowsza szczegółowa wersja planu obozu oraz stan prac
przygotowawczych. Serdecznie zapraszamy.
Jednocześnie przypominam, że mija wtedy termin drugiej raty w wysokości 650 PLN. Wpłaty można dokonać na podane wcześniej konto lub
gotówką na spotkaniu.
Biwak majowy
Odbędzie się w terminie 14-16 maja. Oto informacje na jego temat:
jedziemy na Jurę Krakowsko-Częstochowską w okolice Ojcowskiego Parku Narodowego, konkretnie do miejscowości Łazy
k. Jerzmanowic
● prawdopodobnie będziemy spali pod namiotami (typu igloo) przy schronisku młodzieżowym ,,Małgosia'' w Łazach.
● koszt biwaku wyniesie 100 PLN (jak zawsze dysponujemy środkami pozwalającymi dofinansować wyjazd osobom, dla których koszt
okaże się za wysoki)
● prawdopodobnie zbiórka na biwak będzie na dworcu Zachodnim, w piątek o 15:10, natomiast powrót w niedzielę o 21:33 lub 18:22
ale godziny jeszcze mogą ulec zmianom w związku z zamieszaniem dotyczącym pociągów InterRegio.
● w planach różnorodne gry, chodzenie po okolicznych jaskiniach, gry planszowe, szkolenia z harcerskich technik.
● niezbędny ekwipunek: karimata, śpiwór (wewnątrz plecaka), jakieś jedzenie i picie na podróż, menażka, nietłukący się kubek i łyżka,
zgoda rodziców na wyjazd, latarka, coś ciepłego do ubrania, coś przeciwdeszczowego, buty (najlepiej takie, które nie przemokną od
razu, jeśli będzie padać), mydło, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów, mundur – w tym pas harcerski i kapelusz,
koszulka drużynowa (ci, co mają), ubranie, podkoszulek lub pidżama do spania.
●

Ze względu na to, że musimy podać schronisku dokładną liczbę osób oraz wykupić bilet grupowy proszę o telefoniczne lub smsowe
zgłoszenia do jutra (5.05.2010 r.) – tel. 721087600. Na zbiórce za tydzień prosimy o wpłacenie przedpłaty w wysokości 20 PLN.
Pozdrawiam serdecznie,
pwd. Radek Szuba (ćw.),
drużynowy 21. WDHy

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna _______________________________________________________ na biwak majowy
21. WDHy do miejscowości Łazy k. Jerzmanowic w dniach 14-16.05.2010 r.

______________________________________
(data i podpis rodzica lub opiekuna)
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