
Biwak Przekazaniowy
INFORMATOR 

Nadchodzi niezwykle ważny moment dla naszej drużyny, jakim jest 
zmiana drużynowego. 
Z tej okazji serdecznie zapraszamy wszystkie obecne Szarotki 
na dwudniowy biwak. Spotkajmy się razem przy tym wyjątkowym 
ognisku, na łonie przyrody, w gronie przyjaciół. Twoja obecność 
będzie dla nas bezcenna!

Termin: 28-29.09.2018 (piątek - sobota)

Miejsce: Chatka Adamy (Lachowice)
Studencki Schron Turystyczny „Pod Solniskiem” - Lachowice 263

Koszt: 65 zł (w cenie transport, obiad, nocleg, materiały programowe, 
ubezpieczenie)

Przejazd: Zbiórka: w piątek o 14:20 pod zegarem Dworca PKP Gliwice
                 (dojazd pociągiem + busem)
                 Powrót: w sobotę 22:00 na Dworzec PKP (powrót: pociąg)

Zgłoszenia do: 19.09.2018 (śr.)
Wpłaty do: 20.09.2018 (czw.)
Wpłat prosimy dokonywać wyłącznie w formie przelewu na konto 
hufca.

Tytułem:  Biwak 25 GDH imię i nazwisko dziecka
Nr konta: 27 2030 0045 1110 0000 0417 1880 

(Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)

ZHP Chorągiew Śląska 
Hufiec Ziemi Gliwickiej

al. Przyjaźni 9, 44-100 Gliwice

Sugerowany ekwipunek:
  

-  Plecak turystyczny - prosimy nie pakować się do toreb, 
  

- Sen: śpiwór, karimata, dres do spania,
  

- Jedzeniowo: sztućce, menażka i kubek, jedzenie na śniadanie 
i kolację (w tym chleb, pomidor/ogórek/rzodkiewki, herbata/cukier, 
ser/szynka/pasztet). Można zabrać słodkie rzeczy na specjalny poczęstunek, 
najlepiej upiec ciasto/ciasteczka! :)
  

- Do toalety codziennej: mydło, pasta i szczoteczka do zębów, szczotka 
do włosów, ręcznik, klapki.
  

- Do ubrania: komplet bielizny na 2 dni, 2 koszulki, spodnie długie, spodnie 
krótkie, kurtka przeciwdeszczowa, buty zmienne, polar/bluza,
  

- Mundur: koszula, pas i spódnica mundurowa lub jeansy, getry, beret, 
ciężkie buty.
 Osoby nieposiadające munduru: ciemna koszulka bez nadruków.
  

- Dokumenty: podbita legitymacja szkolna, zgoda rodziców na wyjazd, 
ewentualnie drobne pieniądze,
  

- Inne: latarka, próby na stopnie i sprawności, zażywane leki z informacją 
o sposobie dawkowania, uśmiech i dobry humor.
   

Prosimy nie brać ze sobą sprzętu elektronicznego - kadra nie ponosi 
za niego odpowiedzialności. W razie potrzeby, do kontaktu 
udostępniamy własne telefony.

Radzimy spakować się oszczędnie - wyjeżdżamy tylko na dwa dni, 
a każda harcerka sama wnosi swój ekwipunek do chatki, która położona 
jest na lekkim wzniesieniu.

Bardzo proszę o jak najszybsze potwierdzenie chęci wyjazdu córki. 
Rozumiemy, że pora powrotu może być uznana za późną. Możemy 
odprowadzić dziewczyny do domu (w obrębie Sikornika). Bardzo zależy 
nam na ich obecności na tym wyjątkowym wyjeździe!

W razie pytań, zapraszam do kontaktu:
Drużynowa: pwd. Anna Pielecka HO 

 tel. 669 907 865


