ZIMOWISKO 2020

Terminarz:

Szczepów „Dąbie” i „CTK”

11.11 – Otwarcie elektronicznych zgłoszeń na zimowisko

22.11 godz. 19.00 – zebranie z rodzicami lokal Okręgu
Małopolskiego ZHR Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47
3.12 – Zamknięcie zgłoszeń na zimowisko
Do 10.12 – Zwrot wypełnionej karty, należy oddać drużynowym
Do 13.12 – Wpłata zaliczki 200 zł
Do 15.01 – Wpłata pozostałej kwoty za pobyt na zimowisku
Zgłoszenia: www.bitly.com/zimowisko2020
Wpłat prosimy dokonywać na konto ZHR Okręg Małopolski Szczep
Dąbie, Kraków ul. Grzegórzecka 45-47.
Numer konta: 32 2490 0005 0000 4600 3970 8643
Tytułem wpłaty:
składka programowa (imię i nazwisko dziecka) - zimowisko
Całkowity koszt zimowiska wynosi 650 zł.
(w tym wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie, opieka medyczna,
transport, materiały do zajęć).
Nie obejmuje karnetów na wyciągi narciarskie.

http://www.laskowa-ski.pl/

Istnieje możliwość dofinansowania pobytu dziecka na
zimowisku. Podania w tej sprawie należy składać z kartą obozową
zgodnie z terminarzem zgłoszeń na zimowisko (czyli do) po tym
terminie podania nie będą rozpatrywane, składając podanie należy
uzupełnić informację o dochodach.

Termin:
25.01.2020 – 01.02.2020
Miejsce:
Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Laskowej
https://goo.gl/maps/9G5aq1Kf2fpR43rc6
http://www.zslaskowa.edu.pl/
Komendant:
pwd. Paweł Szczerbiński HO
Tel. 516 553 761

Kwatermistrz
hm. Paweł Pająk HR
Tel. 728 380 810

Ewentualne telefony prosimy wykonywać po godzinie 1800
Drużyny:
13 KDH „Gromada Dziewanny”
13 KDH „Gromada Łady”
13 KDH "Gromada Światowida”
31 KDH „Agricola”
31 KGZ „Polne Stokrotki”
33 KDH „Zawiszacy”
33 pKGZ „Młode Dęby”

pwd. Zuzanna Buś wędr.
nr tel. 516 067 880
pwd. Natalia Hausner wędr.
nr tel. 690 077 200
pwd. Jakub Palczewski HO
nr tel. 730 866 800
pwd. Agnieszka Setkowicz wędr.
nr tel. 505 382 300
pwd. Anna Kobis wędr.
nr tel. 608 117 813
pwd. Filip Kowalewski HO
nr tel. 794 294 496
HS Maciej Surga
nr tel. 508 932 262
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mundur,
mały, podręczny plecak lub chlebak,
obuwie do chodzenia po budynku,
śpiwór, prześcieradło, ew. poduszka
klapki pod prysznic,
buty zimowe,
buty ciepłe na zmianę,
ochraniacze na buty (takie, aby śnieg nie napadał do butówdo kupienia w sklepach sportowych),
przybory do mycia, ręczniki
bielizna osobista, dużo ciepłych skarpet, rajstopy, getry lub
kalesony,
podkoszulki,
ciepły sweter, bluza, polar,
kurtka zimowa,
rękawiczki (najlepiej 2 pary), szalik, czapka,
pidżama lub dres do spania,
długie spodnie min. 3 pary,
przybory do pisania,
zeszyt,
przybory do szycia,
latarka
WAŻNA LEGITYMACJA SZKOLNA,
kieszonkowe
zapasowe sznurowadła, pasta do butów,
ew. leki w siateczce z załączoną informacją jak i kiedy mają
być podawane, ew. zastrzeżenia do podawanych informacje
na temat zdrowia dziecka nie ujęte w karcie uczestnika.

Mile widziane:
❄ „jabłuszka”, buty narciarskie, narty, kijki, strój narciarski,
❄ aparat fotograficzny.
Cenne przedmioty można brać na WŁASNĄ odpowiedzialność!
Prosimy, aby zuchenki, zuchy, harcerki i harcerze brali udział
w pakowaniu tak, żeby byli zorientowani co posiadają.
Bardzo prosimy aby uczestnicy zimowiska posiadali nie więcej
niż dwa bagaże (duży gdzie będzie wszystko spakowane i podróżny
do autobusu)
Przy wypełnianiu karty uczestnika prosimy zwrócić szczególną
uwagę na:
- należy podać nr ewidencyjny PESEL dziecka
- informację na temat przebytych chorób, lat szczepień,
przyjmowanych lekach
- podpisy rodziców (prawnych opiekunów) w wymaganych
miejscach
- zakreślenie wszystkich oświadczeń rodziców (dół pierwszej strony)
- upewnienie się, że administratorem danych osobowych jest
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski.

