Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ORGANIZATOR: 1 TDH "PUSZCZA”
INFORMATOR PÓŁKOLONIE HARCESKIE 2020
1.Miejsce: SP2, jeśli nie pada, spotykamy się w Trzcianeckiej Przystani Wodnej
(dawniej HOW)
2. Termin półkolonii: 13.07-26.07.2020
Koszt półkolonii: 150 zł +70 zł na Park Linowy dla chętnych (przelew na konto jako
składka programowa)
Wpłaty przelewem na rachunek
nr rach: BZWBK 59 1090 1476 0000 0001 3427 5651
I TDH "Puszcza"
Ul. Spokojna 2, 64-980 Trzcianka
Treść: “SKŁADKA PROGRAMOWA – obóz harcerski imię i
nazwisko” (np. Składka programowa - półkolonie
harcerskie Joanny Bąk)

Termin wpłat: do 28 VI
 Komenda:
Bez pobierania wynagrodzenia:
Komendant obozu:
phm Ewa Zakrzewska HR
Tel. 600 902 992, ewa.zakrzewska@zobal.com.pl
Wychowawcy:
Drużynowa pwd Agata Sowa wędr.
Tel. 666 211 295, agatasowa@spoko.pl
pwd Marta Pawłowska
Tel. kom. 602 519 816, martx216_com@op.pl
Drużynowy pwd Łukasz Zakrzewski HO
Tel. kom.503 675 174, luk.296.luk@onet.pl
Kwatermistrz: Henryk Jóźwik
 SKŁADKI:
Składki członkowskie i ubezpieczenie NNW
Każdy harcerz/ka zobowiązany jest do uregulowania:
Składki członkowskiej 16 zł/os/miesiąc do IX 2020 włącznie
ubezpieczenie 11.50 zł (IV 2020- III 2021)

Wymagane dokumenty do pobrania na stronie www:
1.
KARTY OBOZOWE

należy dostarczyć do 20 VI Agacie Sowie i Maciejowi Majewskiemu
Drodzy rodzice, proszę zwrócić uwagę wypełniając kartę na następujące wymagania:

 data półkolonii
 muszą być podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów
jeśli jeden rodzic/opiekun - załączone oświadczenie
w rubrykach w których inf. nie dotyczy Państwa dziecka wymagany jest zapis
– nie dotyczy i podpisy
 w przypadku choroby przewlekłej informacja od lekarza prowadzącego o
braku przeciwwskazań w udziale w obozie
 czy są wszystkie zgody – wyrażam/nie wyrażam zgody
(niepotrzebne proszę skreślić)
 czy wszystkie szczepienia zostały uzupełnione
2.
ZAŁĄCZNIK DO KARTY KWALIFIKACYJNEJ NIEPEŁNOLETNIEGO
UCZESTNIKA OBOZU/KOLONII ZUCHOWEJ/KURSU/INNEJ FORMY
WYPOCZYNKU
Termin dostarczenia drużynowym do Sob. 20 VI
3.
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Termin dostarczenia – 13.VII.2020
4.
REGULAMIN (podpis uczestnika i obojga rodziców)
Termin dostarczenia do końca VI

MATERIAŁY, W KTÓRE NALEŻY SIĘ ZAOPATRZYĆ
 Plecak
 karimata
 mundur na sobie, rzeczy sportowe do przebrania w plecaku
 bidon na wodę (otrzymasz od organizatora)
 maseczkę wielokrotnego użytku (otrzymasz od organizatora)
 rękawiczki jednorazowe
 mulina w kolorze drużyny
 igła , nitka, zapasowy guzik do munduru
 laska harcerska (powinna sięgać mniej więcej do twojego ucha, optymalnie
leszczynowa)
 linkę do węzłów 0,6 cm średnica, dł. 2m
 ołówek, gumka, długopis, linijka, nożyczki
 zeszyt w kratkę 32 kartkowy
 książeczka służbowa ZHR z wklejonym zdjęciem w mundurze
 skoroszyt z próbami na stopnie
 skoroszyt z wiedzą harcerską wg zaleceń drużynowych
 próba na dany stopień w skoroszycie
 karty próby na sprawność min 6 szt. do pobrania na stronie
http://www.zhr-trzcianka.pl/, (należy kliknąć zakładkę sprawność a
następnie - karta próby na sprawność)
 kompas, śpiewnik kto ma
 sprawny rower na wycieczkę rowerową/karta rowerowa
 ważna legitymacja

Uczestnicy półkolonii, którzy nie jadą do Parku Linowego czy na
wycieczkę rowerową zostają w domu pod opieką rodziców/prawnych
opiekunów a organizator w tych dniach nie ponosi za nich
odpowiedzialności

