
 
 

 

          9 października 2019 

Drodzy rodzice harcerek i harcerzy w Calgary i Edmonton, 

Przed nami pierwszy biwak tego roku harcerskiego, od 15 do 17go listopada na terenie 
Tangletrees Canadian Girl Guide Camp, nad Pigeon Lake, AB. Program biwaku jest głównie 
skoncentrowany nad przedstawieniem podstaw harcerskich naszym najnowszym harcerkom i 
harcerzom, oraz nad budowaniem jedności w drużynach i zastępach.   

Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych harcerzy i harcerki do wspólnej przygody! 

Transport będzie ustalony osobno z każdego miasta w piątek wieczorem, a powrót jest 
planowany na niedzielę wieczór.  

Koszt biwaku wynosi $100 od uczestniczki/ka plus transport.  Pokrywa to dwa noclegi, prowiant 
i materiały programowe.  

Opłaty należy przesłać na konto skarbniczka@mlodybor.zhpkanada.org. Hasło “CZUWAJ”. 

Co zabrać ze sobą:   

Pakować się TYLKO w plecaki. WALIZKI WZBRONIONE!! Należy pamiętać, że wyjazd jest TYLKO 
na dwie noce i nie całe dwa dni, więc wiele nie potrzeba. Mały plecak lub torba powinno 
wystarczyć.  

- Ciepły śpiwór, pojedynczy materac, koc, poduszka.  
- Przybory toaletowe, mokre chusteczki (wet naps), mały ręcznik   
- MUNDUR:  

o Harcerki/Wędrowniczki - pełny mundur, chusta/krajka, furażerka (w miarę 
posiadania), szare rajstopy, czarne półbuty mundurowe (lub pionierki „hikers” w 
neutralnym kolorze) 

o 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/granatowa (harcerze) bluza Hufca/Szczepu lub bez napisów. 
(Podczas gdy nie jesteśmy w mundurze, obowiązuje obozówka).  
Dla nowych Harcerek, należy na razie spakować obozówkę noszoną do tej pory na 
zbiórkach, chyba że to tego czasu dostaną mundury) 

- Kurtka (ciepła dopasowana do pogody)   
- Czapka, szalik, rękawiczki   
- 2 para długich spodni    
- Drugi sweter lub bluza   
- 2 pary skarpet, bielizna 
- Piżama   
- 1 buty wewnętrzne, 1 buty na zewnątrz [pionierki/buty wodoodporne]  
- Aparat   
- Reklamówka na pranie   
- Menażka, niezbędnik (sztućce) i manierka (butelka na wodę)  
- Śpiewnik, latarka, notes i długopis  

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system CampBrain do południa w piątek, 1go listopada - 
http://polishscoutsalberta.campbrainregistration.com.  

Czuwaj! 

Kadra Biwaku 


