Mszana Dolna, 08.06 czerwca 2010 r.

Dh /Zuch

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

WyjeŜdŜasz na II turnus obozu harcerskiego i koloni zuchowej do Pobierowa w dniu 23 lipca
(piątek) z Krakowa – Płaszowa o 21:29 00 . Wyjazd z parkingu koło Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej o
godz. 19 00. (Przyjazd do Wysokiej Kamieńskiej 8 39.)
Wracasz z obozu w dniu 08.08.10 (niedziela ) o godz. 0642do Krakowa Płaszowa, do Mszany
Dolnej ok.9:30.(Wjazd z Wysokiej Kamieńskiej 08.08.2010. (godz. 1847 )
Dowóz dziecka własnym transportem do Krakowa Płaszowa (dworzec PKP Płaszów) oraz odbiór po powrocie z obozu prosimy koniecznie zgłosić do Komendy Hufca Tel 18 3310 225 do dnia
18 czerwiec 2010.
Zabierz ze sobą:
1. Mundur harcerski lub zuchowy koniecznie –jeŜeli nie jesteś harcerzem/zuchem na obozie kupisz sobie podkoszulek z symbolem hufca (cena około14zł )
2. Ubranie codzienne na zmianę.
3. Bieliznę dzienną i bieliznę nocną ciepłą na zmianę, skarpety na zmianę.
4. Obuwie sportowe i gumowe lub skórzane (na wypadek deszczu).
5. Kurtkę, sweter ciepły lub dres, okrycie przeciwdeszczowe z kapturem.
6. Strój kąpielowy i strój gimnastyczny oraz nakrycie głowy przeciwsłoneczne.
7. Śpiwór, (jeśli nie masz, dostaniesz na obozie koce).,prześcieradło nie dot.zuchów
8. Przybory toaletowe (spakowane w saszetce lub woreczku), ręczniki na zmianę.
9. Przybory do pisania oraz legitymację szkolną lub harcerską,
10. MenaŜkę lub miseczki, kubek, łyŜkę, nóŜ, widelec i ściereczkę, (nie dotyczy zuchów).
11. Jedzenie na drogę.
12. Latarkę i instrument muzyczny, (jeśli masz i umiesz na nim grać).
Nie zabieraj rzeczy drogich. Komenda obozu nie bierze odpowiedzialności za telefony komórkowe, aparat fotograficzne ,łańcuszki ,pierścionki (podpisaliście regulamin na Karcie kwalifikacyjnej)
Wszystko spakuj w plecak lub torbę podróŜną (zrób spis zabranych przedmiotów). PoŜegnaj wszystkich
serdecznie, weź ze sobą dobry humor i Ŝyczliwość. Zabierz adresy przyjaciół i wiele dobrych pomysłów
na miły wakacyjny wypoczynek.
WyjeŜdŜasz na obóz harcerski, na którym obowiązuje harcerskie prawo i styl.
Nasz adres na obozie:
Obóz Hufca ZHP Mszana Dolna
72 - 346 Pobierowo
Skrytka pocztowa 15
Imię i nazwisko adresata
Telefon do komendy obozu 609646033

CZUWAJ !
Komenda Obozu

