RÓŻE SKALISTE
Gromada Zuchów
ZIMOWISKO ZUCHOWE 2019
KTO – Zuchy chłopcy i Zuchy dziewczynki
KIEDY – 18-20 stycznia – piątek godz. 18:00 – niedziela godz. 12:00.
GDZIE – (w tym samym miejscu miało miejsce ubiegłoroczne zimowisko) Camp Horizon Hwy 66 10 KM Southwest
of Bragg Creek, Bragg Creek, AB T0L 0K0
http://easterseals.ab.ca/campsite/eastersealscamphorizon.aspx
TRANSPORT – Teren znajduje się tuż za Bragg Creek – dowóz i obiór dzieci we własnym zakresie.
KOSZT – $145.00 przelew elektroniczny – oplaty@zhpcalgary.ca lub czek na konto „PSA-ZHP Szczep Orla Perć”
ZAPISY – http://polishscoutsalberta.campbrainregistration.com
[Weekends 2018-19 –> Calgary – Zimowisko Zuchowe]
Po więcej informacji proszę o kontakt z Druhną Agnieszką Nowak-Rembisz – zuchy@zhpcalgary.ca lub 587-7006423.
PROGRAM I CEL – Tegoroczne zimowisko zuchowe odbędzie pod hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, a
program będzie się składał z różnych zajęć w środku oraz na zewnątrz. Po sobotnim kominku odbędzie się Zabawa
Karnawałowa – prosimy aby uczestnicy mieli bardzo kolorowe ubrania na to wydarzenie.
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 WALIZKI WZBRONIONE!!
Ciepły spiwór, koc, poduszka. [Materac nie będzie potrzebny.]
Przybory toaletowe, mokre chusteczki (wet naps), ręcznik
MUNDUR
OBOZÓWKA – granatowe spodnie lub granatowe dzinsy, biała lub szara koszulka „polo” z kołnierzem
lub podkoszulka zuchowa (np. Czuj lub z Akcji Letniej), bluza zuchowa
Kombinezon (kurtka i spodnie)
Czapka, szalik, rękawiczki
1 para spodni dresowych
sweter lub bluza na zmianę
4 pary skarpet, bielizna, piżama
1 buty wewnętrzne, 1 buty na zewnątrz (najlepiej ciepłe kozaki)
Reklamówka na pranie
Manierka (butelka na wodę)
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.
ABSOLUTNIE WZBRONIONE: sprzęt muzyczny, komórki, makijaż, i „junk food.” Uczestniczki/uczestnicy
biorą tylko aparaty, wodę i kanapkę na drogę, reszta będzie SKONFISKOWANA!!
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