ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Hufiec „Bałtyk” i Hufiec „Warszawa”

Wyprawa do Wloch – LATO 2014
Komunikat nr. 1
Drogie Druhny, Drodzy Druhowie,
W tym roku przepada 70ta rocznica słynnej bitwy pod Monte Cassino, największego zwycięstewa polskiego
podczas II Wojny Swiatowej. Wiele z naszych dziadków przeszedło przez Sybir i z II Korpusem przejechało
Włochy walcząc o honor polski i wolność Europy. Wszyscy wiedzą jak ważną część odegrała ta grupa
rodaków w historii Polski więc wypada nam wrócić, i oddać hołd tym bohaterom.
Na zakończenie lata organizujemy wyprawe dla wędrowników i wędrowniczek aby odwiedzić Monte Cassino.
Chcemy też m.in. odwiedzic Rzym i Watykan. Będzie to wspaniała okazja żeby się spotkać z historia, poznać
nowy kraj, umocnić stare i nawiązać nowe przyjaźnie.
Tym komunikatem podajemy podstawowe wiadomości o wyprawie. Po zebraniu zgloszen podamy wiecej
szczegółów w następnym komunikacie.
TERMIN WYPRAWY: Piątek 22go sierpnia – Niedziela 31ty sierpnia 2014. Przylatujemy do Neapol i
odlatujemy z Bolonii (do potwierdzenia).
TRASA:

Wlochy: Neapol – Pompeii – Sorrento – Monte Cassino – Rzym (do potwierdzenia)

KOMENDA:

Olivia Raglan, Hania Clarke i Janek Lasocki

KOSZT:

Wstepnie £400.00 razem z transport (do ustalenia) - Mieszkać będziemy w ‘youth
hostels’ i będziemy przemieszczać się pociągami we Wloszech

ZGŁOSZENIA:

Wpisowe o ilości £50: Czeki prosze wypisac na: 34DH Putney Scouts
Proszę wypełnić formularz zgłoszenia i wysłać do Hani Clarke – do dnia 11ego kwietnia.
Ze względu na potrzeby organizacyjne zgłoszenia muszą przyjść do tego terminu.

WARUNKI:

Na wyprawie przyjmujemy:
Wedrowniczki które
 Mają 18 lat i wyzej przed datą wyjazdu
 Mają stopien PIONIERKI i wyzej
 Prześlą zgłoszenie w wyznaczonym terminie.
Wedrowników którzy
 Mają 16 lat i wyzej przed datą wyjazdu
 Mają stopien ĆWIKA i wyzej
 Prześlą zgłoszenie w wyznaczonym terminie.
W razie jakichkolwiek trudności czy pytań proszę napisać email do Phm Janka Lasockiego
jan_lasocki@hotmail.com
Czuwaj!
Hania Clarke sam.
Komendantka wędrowniczek

Janek Lasocki Phm
Komendant wędrownikow

Olivia Raglan phm.
Opiekunka

ZGŁOSZENIE NA WYJAZD DO WLOSZECH 2014
Stopień harcerski, Pełne imię i nazwisko

..........................................................................................................................................................................
Dokładny adres i kod pocztowy

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Numer telefonu Stacjonarny: ……………………………………...
Komórka
rodzicow:............................................................
Komórka
wedrowniczki/ka:......................................................

Email rodziców – proszę pisać wyraźnie
..........................................................................
Email wedrowniczki/ka – proszę pisać wyraźnie
.........................................................................

Nazwa/numer drużyny

Data urodzenia

Rocznik szkolny

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

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

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

Funkcja w drużynie

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

Stopień:...................................
Data zdobycia obecnego stopnia

Obecny stan zdrowia, alergie, sytuacje o których Komenda Wyprawy powinna wiedzieć: (pełna karta
zdrowia będzie do wypełnienia przed wyjazdem)

Zgłaszam córkę/syna/ się na udzial.

Podpis wedrowniczki/ka

Podpis rodzica (jeśli poniżj 18 lat)

Zgłoszenie należy wysłać na adres Hani Clarke podany wyżej DO DNIA 11go kwietnia 2014.
Prosimy o pomoc i poparcie w dotrzymaniu terminu zgłoszeń. To stanowczo ułatwia organizację
wyprawy.
Sugerujemy zatrzymać sobie fotokopię zgłoszenia.

