
Słowenia-Włochy- Chorwacja  2015 – BIWAK SHDS 

TERMIN: 26.06-01.07.2015 

 

MIEJSCE noclegu:   Włochy/Friuli-Trieste/Baia Sistiana Camping Village Mare Pineta 

 

WPŁATY I FORMALNOŚCI:  
-  wpłata ostatniej raty do 14.06.2015 roku 

 

PRZYJAZD I POWRÓT: 
- zbiórka 26.06.2015 o godz. 21.00 przy szkole nr 2 (przy wodzie oligoceńskiej) 

- powrót 01.07.2015 nad ranem  ok  godz. 5,00 , w tym samym miejscu 

 

CO ZABRAĆ: 

- PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY!!! 

- mundur + obowiązkowo czarne regulaminowe spodnie oraz polar i kurtka szczepowa (kto ma) – pełne 

umundurowanie, 

- koc lub śpiwór 

- menażka, niezbędnik oraz kubek 

- obowiązkowo koszulki szczepowe (koszulki można zakupić w hufcu u dh Anny – 20 zł za jedną) 

- bielizna, ubranie na zmianę - na „gorącą i zimniejszą” pogodę, czapka na głowę 

- obuwie na zmianę do hostelu 

- poradnik harcerski, śpiewnik kto ma, zeszyt, długopis 

- prowiant na drogę 27.06.2015 

- 25 czerwca (czwartek) w godzinach 19.00-21.00 (NIE WCZEŚNIEJ!) każdy uczestnik przynosi do 

hufca: 1 CHLEB TOSTOWY, 3 konserwy, 2 dżemy, 4 serki do smarowania kanapek (nie kupować 

topionych w sreberku itp, tylko takie w bardziej twardych pudełeczkach lub serek topiony w 

plastrach – w folii już podzielone na sztuki), - będzie to wspólna pula na śniadania i kolacje 

 

UWAGA! TELEFONY KOMORKOWE, MP3, PIENIĄDZE I INNE DROGOCENNE RZECZY 

UCZESTNIK ZABIERA NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ! KADRA NIE ODPOWIADA ZA 

ZNISZCZONE, LUB ZAGUBIONE RZECZY. 

PROSIMY O ZABIERANIE JAK NAJLŻEJSZEGO BAGAŻU – NIE ZABIERAĆ ZBĘDNYCH, 

DODATKOWYCH RZECZY, CZY UBRAŃ.  

 

Czuwaj! Komendant biwaku: 

hm. Beata Pawełczyńska: Tel. 796 440 990 

 

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

NA UCZESTNICTWO DZIECKA W BIWAKU 

Ja (imię i nazwisko) ………………………………………………………, wyrażam zgodę na uczestnictwo 

mojego dziecka (imię i nazwisko)……………………………………………………….. (PESEL dziecka: 

……………………………………………) w biwaku w Słowenia-Włochy-Chorwacja organizowanym 

przez Szczep Harcerskich Drużyn Sokolich w dniach 26.06-01.07.2015.  

Przyjęłam/przyjąłem do wiadomości, że telefony komórkowe, mp3, pieniądze i inne drogocenne rzeczy 

moje dziecko zabiera na własną odpowiedzialność. Kadra nie odpowiada za zagubione, bądź zniszczone 

rzeczy.  

Data: ………………………………   Podpis: …………………………………………………… 


