ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
CHORĄGIEW HARCERZY W WIELKIEJ BRYTANII
HUFIEC „WARSZAWA”

28 kwietnia 2013 r.

KOMUNIKAT – BIWAK HUFCA 2013 r.
Biwak hufca to akcja kiedy wspólnymi siłami wszystkich drużyn w Londynie (i Brighton!), harcerze wyjeżdżają
na niezapominalne przeżycia harcerskie pod namiotami w przygotowanie na zbliżające się obozy. To świetna
okazja by spotkać harcerzy z innych ośrodków, poznać życie obozowe i fajnie spędzić weekend majowy!
Nowe wyzwania, zabawa i niespodzianki czekają uczestników tegorocznego biwaku, który się odbędzie się w
dniach 25 do 27 maja na pięknym terenie stanicy harcerskiej w Wye Valley. Z przyjemnością podaję szczegóły i
zachęcam do prędkiego wysłania zgłoszeń!
Wyjazd: Sobota 25 maja, 08.00 przed POSKiem, 244 King Street, Hammersmith
Powrót: Poniedziałek 27 maja, około 16.30 przed POSKiem
Koszt: Koszt biwaku wynosi £45.00 od osoby. W tym wliczony jest koszt transportu, wyżywienia i programu.
Umundurowanie:
Podczas biwaku obowiązuje umundurowanie letnie (szorty mundurowe). Drużyny będą proszone by zapewnić
swoim harcerzom pełny mundur.
Ekwipunek:
Uczestnicy zabierają trzydniowy ekwipunek biwakowy. Zabrać należy:
Uśmiech! mundur letni, buty marszowe, nieprzemakalną kurtkę, śpiwór, ‘Karrimat’, ‘Thermarest’ lub materac
dmuchany, plecak, strój sportowy, przybory do mycia, menażki, kubek, kompas, śpiewnik, notes i długopis, strój
polowy i do gier, czapkę i rękawiczki, latarkę, sportowe buty i książkę służbową (jeżeli harcerz posiada).
Zabronione są telefony komórkowe; komenda nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności.
Zgłoszenia
Czek (do dnia 11/5/2013) proszę wystawić na ‘Polish Scouting Association - Hufiec Warszawa’
i wysłać wraz z formularzem: 65 Cambridge Road
West Wimbledon
London SW20 0PX
Po terminie prosimy o zapłatę gotówką razem z formularzem na biwaku.
Pytania można kierować do drużynowego lub osobiście do mnie.

Czuwaj!
Phm Janek Lasocki
Komendant
jan_lasocki@hotmail.com
07905-192880

Zgłoszenie na biwak hufca ‘Warszawa’ 2013
Dane Osobiste
Nazwisko
Imiona
Data urodzenia
Adres Pocztowy

Email
(rodzica)
Telefon Domowy
Telefon
Komórkowy
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(rodzica)

Funkcja
Drużyna
Potrzeby
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Zezwolenie Rodziców
Pozwalam synowi brać udział w Biwaku Hufca w terminie 25.05.13r. do 27.05.13
Podpis Rodzica:

Data:

