Informacja dla Rodziców
dzieci wyjeżdzających na Biwak Zuchowy Nieobozowej Akcji Letniej 2017
w terminie 7-11 sierpnia 2017
Wyjazd: 7 sierpnia 2017 (poniedziałek)
9:30 ul. Błonie (parking przy boisku Skawa)

Powrót: 11 sierpnia 2017 (piątek)
ul. Błonie (parking przy boisku Skawa)
około 13:00-14:00 - dokładna godzina
zostanie podana w dniu wyjazdu

Kontakt: pwd. Adam Świetlik tel. 519 714 348 – komendant biwaku

Walizka lub plecak zucha (co będzie wygodniejsze do przenoszenia przez zucha)- podpisana
imieniem i nazwiskiem dziecka (im więcej rzeczy będzie podpisanych, tym lepiej).
Prosimy, by dziecko brało aktywny udział w pakowaniu! (najlepiej nie pakować „nowych” rzeczy,
których zuch może jeszcze nie rozpoznać na wyjeździe)

Kwestia telefonów komórkowych:

MINIMUM WYPOSAŻENIA
UCZESTNIKÓW
(jeśli się zmieści można spakować więcej, ALE
NIE MNIEJ)




















Śpiwór, mała poduszka + ew. karimata,
Mundur, chusta, pas itd. + ew. wieszak,
PLASTIKOWY kubek, PLASTIKOWY talerz
płytki, głęboki, sztućce,
Latarka z NOWYMI bateriami,
Ciepły dres do spania,
Adidasy x2, sandały, klapki pod prysznic,
ew. kalosze,
Długie spodnie 3 szt., krótkie spodenki 2
szt., spodnie ¾ tzw. „rybaczki” 1 szt.,
2 ciepłe bluzy, podkoszulek na każdy
dzień ,
Skarpetki 7 par, bielizna 7 szt.,
Porządna kurtka przeciwdeszczowa (ew.
trwała, nie jednorazowa, peleryna),
Nakrycie głowy,
Spray na komary i kleszcze,
Coś do pisania, rysowania,
Ręcznik, przybory toaletowe,
Plecak podręczny,
Coś do picia,
Podpisany bidon na picie,
Szczotka, gumki do włosów (duża ilość)
spinki- dla dziewczyn,

Prosimy, by uczestnicy nie zabierali na biwak żadnych
wartościowych sprzętów. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę
dać dziecku telefon to istnieje taka możliwość. Należy go wraz
z ładowarką włożyć do koperty podpisanej imieniem i
nazwiskiem dziecka i oddać podczas zbiórki w dniu wyjazdu.
Telefon będzie wydawany każdego dnia, po śniadaniu ok. godz.
9:00 na ok. 30 min. (Prosimy o cierpliwość, bo w Zalesiu jest
słaby zasięg.)
Prosimy również, by w czasie biwaku byli Państwo dostępni
pod telefonem codziennie przez 24h. Chcielibyśmy mieć
możliwość szybkiego skontaktowania się z Państwem w
sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu dziecka.
W dniu wyjazdu proszę pamiętać o oddaniu:
- karty kwalifikacyjnej (jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił)
- leków przyjmowanych przez dziecko (w kopercie, podpisane
imię i nazwisko dziecka oraz szczegółowy sposób
dawkowania); DZIECKO SAMODZIELNIE NIE MOŻE
PRZYJMOWAĆ ŻADNYCH LEKÓW! Prosimy, by mieli Państwo ze
sobą potwierdzenie dokonania przelewu. Jeśli dziecko posiada
chorobę lokomocyjną prosimy o wcześniejsze podanie leku.
Dane do przelewu:
Hufiec Ziemi Wadowickiej, ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice,
w tytule: proszę podać imię i nazwisko dziecka
PEKAO SA O/Wadowice 86 1240 4197 1111 0010 4618 9454
• 100 zł uczestnicy zameldowani w Gminie Wadowice
• 200 zł zuchy spoza Gminy Wadowice
• 250 zł osoby niezrzeszone spoza Gminy Wadowice

