Informator biwakowy
1TD Harcerek Puszcza
Biwak ESD
Rychlik 27-29 X 2017
zakwaterowanie - szkoła podstawowa w Rychliku
opiekun phm Ewa Zakrzewska HR
tel.600 902 992, e-mail ewa.zakrzewska@zobal.com.pl
UWAGA – nastąpiła zmiana godzin naszego wyjazdu i odbioru dzieci!
SPOTYKAMY SIĘ w pt. 27 X o 19.45 na Parkingu przed SP2
Stamtąd, po rozlokowaniu dzieci w autach, wyruszamy do Rychlika
Dowóz dzieci zapewniają rodzice.
Osoby, które nie posiadają aut proszone są umawianie się z rodzicami harcerek, posiadających samochód.
ODBIÓR DZIECI Nd 11.30, spod szkoły
Zgodydy i pieniądze (20 zł/os), należy wpłacać, na zbiórce zastępu lub zastepowej do 20 X (na 22 X zastepowe
mają mieć wydrukowane zestawienie wpłat i zgód), w razie choroby, można ostatecznie dostarczyć na Mszę na
11.00 22 X
Ne zabieramy – telefonów komórkowych, mp3 itp.
Podaję godz., w których można dzwonić na mój nr tel. i rozmawiać z dziećmi:
Pt. 21.30
Sob.
13.30 – 14.00
19.00 – 20.00
Z racji późnego wyjazdu proszę, żeby dzieci były już umyte i po kolacji
(nie będziemy już jej tam szykować)
Propozycja:
Jeśli znajdę trzech rodziców, którzy są chętni aby upiec jednej blaszce ciasta na piątek wieczór, to je weźmiemy.
Chętnych proszę o kontakt, SMS em lub mailem (lub na Mszy harcerskiej 22 X).
PROWIANT
0,5 bochenka chleba na osobę
obkład na dwie kolacje i dwa śniadania
(ser i wędlina w plasterkach - nie bierzemy desek i noży do wędlin, nie bierzemy parówek, serów topionych w
dużych miękkich opakowaniach - ciężko napoczęte przechowywać)
masło, herbatę i cukier zapewnia organizator

EKWIPUNEK
1. mundur na sobie – kto ma oraz czarne cieplejsze rajstopy na wieczór
2. karimata (śpimy na podłodze)
3. śpiwór
4. dres lub piżama do spania
5. kapcie lub klapki jak do basenu na zmianę
6. Kubek, menażka lub miska, nóż, widelec, łyżeczka – optymalnie podpisane
7. środki czystości, ręcznik (najlepiej szybkoschnący)
8. gumki do włosów
9. ubranie na zmianę dostosowane do pogody– proszę sprawdzić pogodę
10. polar
11. kurtka przeciwdeszczowa, cieplejsza
12. wygodne buty do biegania po lesie -dobrze jak zabezpieczone sprayem przeciw przemakaniu (można dostać
w PP)

13. wyposażenie niezbędna na zajęcia:
• igła i nitka
• klej magic
• dobre nożyczki
• ołówek
• gumka
• notatnik harcerski – może być cienki zeszyt w kratkę
14. latarka
15. zastępowe są odpowiedzialne za zabranie:
• śpiewników z pieśniami na 11 listopada
• produktów i sprzętu na zajęcia (wysłałam maila)
16. Harcerki mundurowe – zdjęcie w mundurze bez beretu jak do legitymacji szkolnej
17. Mile widziany aparat foto (:
18. Dobry humor (:

