Związek Harcerstwa
Z
H
a Polskiego
Chorąągiew Harccerzy w Wielkiej
W
Brrytanii
Hufi
fiec Warszzawa
N
Namiestni
ictwo Węd
drowniczee

Zim
mak Now
wy Kierrunek 20011
Ponownnie dochodzzimy do porry roku kiedy wędrow
wnicy naszeggo hufca iddą na miłą, zimową
wędrów
wkę w nieznnanym kierrunku. Zacchęcam wszzystkich węędrowników
w, oraz harccerzy w
wieku wędrownicz
w
zym, do uddziału w teej akcji. Ponieważ
P
b
będzie
nas wielu, jestt okazja
równieżż dla harcerzzy aby zdaćć próbę węddrowniczą i być wtajem
mniczeni do naszego grona.
DATY:

Piąttek 2ego gruudnia do Niedzieli 4ego
o grudnia 2011

KOSZT
T:

£25 (w tym koszt
k
transpportu z Lon
ndynu). Opłłate należyy zapłacić gotówką
g
wrazz z zgłoszenniem i pozw
woleniem ro
odziców jeżeli należy.

EKWIP
PUNEK: Ossobisty sprzęęt na dwu-ddniową węd
drówkę (w tyym prowiannt, palnik, zm
mianę
cieppłego ubraniia, śpiwór, namiot
n
patrolu, latarkę, pełny munndur harcersski, i
notees / log węd
drowniczy. Jako starsii harcerze/w
wędrownicy powinniśmyy
wieddzieć co pottrzebne na wędrówke,
w
ale
a jeśli są problemy,
p
pproszę się
skonntaktować.)
ZBIÓRK
KA:

Do potwierdzen
p
nia, przewiddujemy Claapham Juncttion Stationn o 19.00.
W niedziele
n
wrrócimy okołło 15.00.

OLE:
PATRO

Prosszę sami zoorganizowaćć patrole, ch
hoć mogę pomóc.
p
W kkażdym pattrolu ma
być dwóch lub trzech osóbb.

PRZYG
GOTOWAN
NIE: Harcerrze idąc zddać na pagon mają siię skontaktować ze mną
m aby
omóówić wymaggania.
Proszę potwierdzić
p
ć uczestnictw
wo do 28eggo listopada.
Czuwaj!
Konrad Ledóchowsski pwd
wników
Namiesttnik Wędrow
Hufiec Warszawa
W
143 Giddeon Road,
Londonn SW11 5UU
U
konrad@
@ledochow
wski.eu
0794 1229 3475

ZGŁOSZENIE NA ZIMAK 2011
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………
Stopień

………………………………

Funkcja ………………………………………

Data urodzenia ………………………………………………….
Adres …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Email …………………………………………………………………………………………
Tel domowy …………………………..… Tel komórkowy ………………………………..

Podpis ……………………………………………………………………. Data ……………
Podpis rodziców
jeśli poniżej 18 lat ………………………………………………………… Data ……………
Uwagi (lekarstwa/alergie/dieta itp )
……………………………………………………………….………..………………………
……………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………..…………

