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WYSPA SKARBÓW 2017 

Harcerska Akcja Letnia  
Jezioro Wabamun k. Edmonton  
2-12 lipca 2017r.  
 

Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju (ZHP pgK) w Albercie już po raz kolejny organizuje 

Akcję Letnią 2017 – czyli letnie kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży polonijnej. Tegoroczny wyjazd dla 

80 osobowej grupy będzie miał miejsce od 2-12 lipca nad pięknym jeziorem Wabamun położonym 65 km 

na zachód od Edmonton.   

Zwracamy się z ogromną prośbą o dotacje do firm, organizacji oraz osób prywatnych. Dzięki Waszej 

pomocy będziemy mogli zapewnić dzieciom i młodzieży z naszej Polonii  wspaniałe wakacje, pełne 

harcerskich przygód.   W ramach wdzięczności za złożone dotacje, przygotowaliśmy dla Państwa 

specjalne pakiety.  Więcej szczegółów na następnej stronie.   

W tegorocznym programie: 

profesjonalna szkółka żeglarska• pływanie • łucznictwo • kajakowanie • piesze wędrówki • 

gry orientacyjne w terenie • nowe przyjaźnie •wspaniała zabawa • pionierka • ruch na 

świeżym powietrzu • szkoła życia • natura • historia Polski • kultura • język polski • wiara • 

domowa kuchnia • dyscyplina • metoda harcerska • ciekawy program • zajęcia plastyczne •  

niezapomniane chwile 

Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) w Kanadzie należy do światowej organizacji Związku Harcerstwa 

Polskiego poza granicami kraju, która kontynuuje ideały przedwojennego ZHP i działa od ponad 60 lat. 

Harcerstwo, poprzez zasady etyki chrześcijańskiej, ma na celu wychowanie dzielnych, prawych i zdolnych 

do poświęceń ludzi, w myśl prawa i przyrzeczenia harcerskiego. Poprzez różnorodne zajęcia, dzieci i 

młodzież rozwija zamiłowanie do natury a także uczy się:   

szacunku • współpracy • samodzielności • empatii • samodyscypliny • zaradności •języka 

polskiego • dyscypliny •zdolności manualnych • przygotowania do codziennego życia 

...oraz zdobywa wiele innych cennych umiejętności... 

Dotacje mogą być składane przez firmy i osoby prywatne.  Istnieje możliwość złożenia dotacji 

anonimowej, dzięki której również można uzyskać oficjalne pokwitowanie podatkowe (tex receipt). W 

ramach wdzięczności za złożone dotacje, prosimy o przyjęcie następujących podziękowań...  
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ŁOWCA SKARBÓW – $1000 
• Firmowe logo i/lub nazwa ofiarodawcy wraz z krótkim opisem działalności:  

o W pakietach informacyjnych Akcji Letniej 2017 

o Na stronie Facebook poświęconej harcerstwu w Albercie “Polish Scouts in Alberta” 

o Na stronie internetowej harcerstwa w Albercie na okres 6 miesięcy  

• Oficjalne pokwitowanie podatkowe (tax receipt)  

• Oficjalne podziękowanie na portalach społecznościowych poświęconych Polonii 

• Darmowe ogłoszenie w biuletynie parafialnym na okres 12 miesięcy  

• Oficjalny certyfikat z podziękowaniem  

• Logo i/lub nazwa firmy w harcerskim pakiecie zapisowym na rok 2017-2018 

• Wyszczególnienie dawcy w oficjalnych podziękowaniach skierowanych do wszystkich kontaktów 

w harcerskiej bazie danych  

REJS - $700 
• Firmowe logo i/lub nazwa ofiarodawcy wraz z krótkim opisem działalności:  

o W pakietach informacyjnych Akcji Letniej 2017 

o Na stronie Facebook poświęconej harcerstwu w Albercie 

• Oficjalne pokwitowanie podatkowe (tax receipt)  

• Darmowe ogłoszenie w biuletynie parafialnym na okres 6 miesięcy  

• Oficjalny certyfikat z podziękowaniem  

MORSKIE OKO - $500 
• Firmowe logo i/lub nazwa ofiarodawcy:  

o W pakietach informacyjnych Akcji Letniej 2017 

o Na stronie Facebook poświęconej harcerstwu w Albercie 

• Oficjalne pokwitowanie podatkowe (tax receipt)  

ŻAGIEL - $300 
• Firmowe logo i/lub nazwa ofiarodawcy:  

o W pakietach informacyjnych Akcji Letniej 2017 

• Oficjalne pokwitowanie podatkowe (tax receipt)  

KOTWICA - $100 
• Oficjalne pokwitowanie podatkowe (tax receipt)  

 
Prosimy o wystawienie czeków na "Polish Scouting Association in Canada (Ontario) Inc." z 

dopiskiem Akcja Letnia 2017 w rubryce ‘memo’ 

i wysłanie na adres: 102 Valley Crest Rise NW, Calgary, AB T3B 5Y9 


