
Wigilia Wędrownicza 2021 

„W blasku domowego ogniska”  
5 DW „To nie My” wraz z Namiestnictwem Wędrowniczym Hufca Ziemi 

Wadowickiej Zaprasza wszystkie drużyny oraz osoby w wieku wędrowniczym, które 

chciały z nami spędzić niepowtarzalny wigilijny wieczór. 

 

Organizator: 5 DW „To nie My”/ Komenda Hufca Ziemi Wadowickiej 

Termin: 18.12.2021r.   

Miejsce: Siedziba hufca- Wadowice ul. Teatralna 2 

Koszt: 15zł od uczestnika 

 

Po co się spotykamy?:  

Aby w wędrowniczym gronie wspólnie spędzić odrobinę 

czasu, przygotować się do nadchodzących Świąt 

Bożego Narodzenia, wymienić się doświadczeniami, 

pokolędować i zintegrować środowiska  wędrownicze. 

 

Zgłoszenia: 

Zgłoszenia  patroli wraz z liczbą uczestników, oraz osób 

indywidualnych prosimy przesyłać na adres: 

wadowice@zhp.pl oraz bartlomiej.pacult@zhp.net.pl   

do 10 grudnia 2021r. 
 

W razie pytań prosimy o kontakt: 

pwd. Kamil Pacułt 733-861-317 



Plan: 

14:00-14:45- Przyjazd, zakwaterowanie  

15:00-19:00-  Wspólne przygotowanie kolacji/ warsztaty wędrownicze  

19:00-21:30-  Spotkanie przy wigilijnym stole  

21:30- Podsumowanie zajęć z kubkiem herbaty, gawędzenie i śpiewanie w przytulnej atmosferze.  

Po 22:00 uczestnicy mogą się wykwaterować i udać do domu. Jest też możliwość nocowania w 

hufcu. 

Zapewniamy: 

 Produkty z których wspólnie przygotujemy nasze wigilijne potrawy, 

 Naczynia, sztućce, kubki, 

 Kącik z kawą herbatą i innymi rozkoszami, 

 Możliwość nocowania w siedzibie hufca, 

 Dla każdego uczestnika okolicznościowa plakietka, 

 Środek dezynfekujący, rękawiczki, 

Zadanie dla patroli: 

W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie na wigilię otrzymacie informację z prośbą o przywiezieniu 

ciasta, owoców lub napojów. Każdy patrol uczestniczący w wigilii będzie miał za zadanie 

przygotować niepowtarzalny prezent dla innej przypisanej drużyny. Wszyscy lubimy dostawać 

trafione prezenty, więc warto wcześniej trochę poznać przypisaną drużynę, żeby przygotować 

dla nich coś wartościowego. Informacje o tym dla kogo robicie prezent, otrzymacie po zgłoszeniu .  

Uwagi dodatkowe: 

 Prosimy, aby każdy uczestnik miał ze sobą mundur, kuchenny 

fartuszek,  buty na zmianę. 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z wszelkie 

szkody wyrządzone przez patrole i osoby indywidualne w 

czasie trwania Wigilii. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w 

planie i regulaminie wigilii.  

Koronawirus:  

Podczas Wigilii zachowujemy zasady dystansu społecznego związane 

z COVID, dbamy higienę, posiadamy, maseczki i środki 

dezynfekujące, ograniczamy kontakt z innymi.  


