ZWIAZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Polish Scouting Association in Canada
Informator
Drużyna Harcerek i Harcerzy z Calgary – Zimowisko – 18-20 stycznia 2019
Kiedy: od piątku 18go do niedzieli 20go stycznia 2019r.
Wyjazd/powrót: Teren zimowiska znajduje się godzinę od Calgary (północny zachód przy Cremona) – Rodzice dowożą
dziecie we własnym zakresie. Jeżeli jednak wolicie Państwo abyśmy zorganizowali transport, prosimy o kontakt
(Zorganizowany transport wiąże się z dodatkową opłatą oraz potrzebą kierowcy). Spotkanie w piątek na miejsce o 19:30,
a odbiór w niedzielę o 13:00.
Poszukujemy dorosłego mężczyzny (18+ lat), który będzie mógł przebywać z nami na terenie podczas zimowiska. Nie
będzie musiał prowadzić programu ale jego obecność jest konieczna aby na zimowisku mogli przebywać harcerze.
Nocleg: River’s Edge Camp, Cremona, AB
Koszt: $170.00 przelew elektroniczny na adres oplaty@zhpcalgary.ca lub czekiem na konto „PSA-ZHP Szczep Orla Perć”
do 8go stycznia b.r. Czek najlepiej przynieść na zbiórke 8go stycznia.
Rejestracja: http://polishscoutsalberta.campbrainregistration.com
[Weekends 2018-19 -> Calgary – Zimowisko Harcerskie]
Po więcej informacji prosimy o kontakt z Druhną Agata Starczyk – harcerki_harcerze@zhpcalgary.ca
lub 403.560.2018
Program i cel: Tegoroczne zimowisko harcerskie będzie pod hasłem „Karnawałowe Szaleństwa,” a program będzie się
składał z różnych zajęć w środku oraz na zewnątrz. Uczestnicy są proszeni o spakowanie jak najbardziej kolorowego
stroju na sobotni kominek.
Na zajęcia zewnętrzne bardzo ważny jest odpowiedni ubiór i dobre buty na pogodę.
Co zabrać ze sobą:

Mam

Pakować sie TYLKO w plecaki lub torby „duffel”. WALIZKI WZBRONIONE!!
Cieply spiwór, koc, poduszka. [Materac nie będzie potrzebny.]
Przybory toaletowe, mokre chusteczki (wet naps), ręcznik
MUNDUR: Harcerki/Wędrowniczki - pełny mundur, chusta/krajka, furażerka (w miarę posiadania), czarne lub
szare rajstopy (zależnie od szczepu) i skarpety, czarne buty mundurowe
Harcerze – koszula i spodnie mundurowe, chusta, skarpety, rogatywka (w miarę posiadania), czarne buty
OBOZÓWKA (harcerki/wędrowniczki/harcerze): dżinsy, koszulka „polo” z kołnierzem, szara (harcerki) lub
czerwona (harcerze) bluza Hufca/Szczepu lub bez napisów. (Podczas gdy nie jesteśmy w mundurze, obowiązuje
obozówka).
Kurtka (ciepła dopasowana do pogody) i spodnia narciarskie „snow pants”
Czapka, szalik, rękawiczki
1 para długich spodni
Drugi sweter lub bluza
2 pary skarpet, bielizna, piżama
1 buty wewnętrzne, 1 buty na zewnątrz [pionierki/”hikers” w neutralnym kolorze mogą służyć jako buty mundurowe]
Aparat fotograficzny (w miarę posiadania, nie telefon komórkowy)
Reklamówka na pranie
Manierka (butelka na wodę)
Śpiewnik, latarka, notes i długopis
Strój karnawałowy: kolorowa koszula/sweter/spodnie/dodatki – bądźcie kreatywni!
*Lekarstwa przepisane przez lekarza - prosimy o kontakt przed wyjazdem jeżeli dziecko zażywa jakiekolwiek lekarstwa.
** Prosimy nie brać nowych/drogich ubrań, to jest weekend praktyczny w terenie.
*** ABSOLUTNIE WZBRONIONE: sprzęt muzyczny, komórki, makijaż, i „junk food.” Uczestniczki/uczestnicy biorą tylko
aparaty, wodę i kanapkę na drogę, reszta będzie SKONFISKOWANA!!

