ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Chorągiew Harcerzy w Wielkiej Brytanii

Hufiec "Warszawa"

Komunikat 1 - Biwak Hufca 2015

10 luty 2015

Biwak Hufca to akcja organizowana dla wszystkich drużyn harcerskich z całego Londynu. Jest to
wyjazd w czasie długiego weekendu majowego, podczas którego harcerze śpią pod namiotami,
poznając życie obozowe. Jest to wspaniała okazja do zapoznania się z harcerzami innych drużyn i
wspólnej zabawy, a także przygotowania do nadchodzącego Zlotu Okręgu!
Podaję szczegóły akcji i zachęcam do wysłania zgłoszeń jak najszybciej!
TERMIN:

Piątek 22 do 25 maja 2015 (piątek – poniedziałek)

WYJAZD:
POWRÓT:

POSK , godz. 19:00. 238-246 King Street, W6 0RF. Prosimy przybyc na czas i byc
w mundurze.
POSK, godz. 16:00

TEREN:

The Vanns, Vann Road, Fernhurst, GU27 3NH.

KOSZT:

£55 od harcerza (£25 bezzwrotne wpisowe i £30 gotówką w dniu wyjazdu). Cena
obejmuje koszt transportu, wyżywienia i przeprowadzenia programu.

EKWIPUNEK:

Podczas biwaku obowiązywać będzie umundurowanie letnie (szorty
mundurowe). Drużyny będą proszone o zapewnienie swoim harcerzom
pełnego umundurowania.
Spis wymaganego ekwipunku na dalszej stronie.
Na biwaku obowiazywał będzie zakaz posiadania słodyczy, telefonow
komorkowych, urzadzen elektrycznych oraz broni powietrznej, typu
wiatrowka.

ZABRONIONE:

Proszę nie przynosić ze sobą słodyczy, komórek, urządzeń elektrycznych
oraz zadnej broni powietrznej typu wiatrowki.

ZGŁOSZENIA:

Czek proszę wystawić na 'Hufiec Warszawa'.
Wypełnione zgłoszenie wraz z zapłatą należy przesłać na poniższy adres
lub e-mailem do dnia 23/03/2015:
Filip Antoniou pwd.
95 Ardrossan Gardens
Worcester Park, KT4 7AY

INFORMACJE:

Jeśli są jakiekolwiek pytania na temat biwaku, proszę o skontaktowanie się
ze mną.

CZUWAJ!

Filip Antoniou pwd.
Komendant Biwaku

E-mail: philip.antoniou@gmail.com
Telefon:07946 230 964

ZGŁOSZENIE NA BIWAK HUFCA 2015
Pełne imię i nazwisko

..........................................................................................................................................................................
Dokładny adres i kod pocztowy:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Numer telefonu - rodziców
Email rodziców – proszę pisać wyraźnie!
Stacjonarny: ……………………………………...

..........................................................................
Email harcerza– proszę pisać wyraźnie!

.........................................................................
Komórka............................................................
Data urodzenia:
Nazwa Drużyny:
Funkcja :

................................................

................................................

................................................

Rocznik szkolny

Data złożenia przyrzeczenia

Stopień i data zdobycia
obecnego stopnia:

................................................

................................................

....................................................

Mam opłacone składki harcerskie za rok 2015.

tak / nie

Obecny stan zdrowia, alergie, sytuacje o których Komenda Biwaku powinna wiedzieć: (pełna karta
zdrowia będzie do wypełnienia przed wyjazdem):
DBS numer (dla doroslych) od 18 lat:

Jest załączony czek/zrobiony przelew na sumę £25 jako bezzwrotne wpisowe.

ZEZWOLENIE RODZICOW
Pozwalam mojemu synowi wziac udział w Biwaku Hufca w terminie 22 do 25 Maj 2015r na
terenie The Vanns, Fernhurst.

Podpis Rodzica/Opiekuna:.........................................................
Data: .......................................................

EKWIPUNEK
W plecaku:
□ Spiwór
□ Materac kempingowy
□ Menażki, sztucce i kubek
□ Szczotka i pasta do zębów
□ Przybory do mycia
□ Mały ręcznik
□
□
□
□
□
□
□

Piżama
Strój sporty
Strój polowy
Zmiana skarpet, koszulek, bielizny
Kurtka nieprzemakalna
Buty sportowe
Coś ciepłego

W chlebaku:
□
□
□
□
□
□
□

Notes i długopis
Śpiewnik
Szczyzoryk (prosze nie przynosić dużych noży)
Latarka
Zegarek
Zapałki (tylko zastępowi i pod zastępowi)
Kompas (tylko zastępowi i pod zastępowi)

Na sobie:
□ Pełny mundur (rogatywka, chusta, koszula, pas, shorty, skarpety)
□ Buty marszowe

