Niezależny Hufiec Harcerstwa Polskiego "LS - Kaszuby"
OBEROENDE POLSKA SCOUTKÅREN "LS-KASZUBY" I SVERIGE

Stockholm 17 czerwca 2022 roku
KOLONIA ZUCHOWA I OBÓZ HARCERSKI 2022
Tegoroczny obóz harcerski i kolonia zuchowa odbędzie się na terenie Szwecji w Sparrholm w dniach 3 -16 lipca.
Zabieramy ze sobą:
Pełne umundurowanie, śpiwór, odpowiednią ilość odzieży, bielizny i skarpetek, obuwie sportowe (harcerze i harcerki
zabierają obuwie na wędrówkę), ubranie przeciwdeszczowe, strój kąpielowy, dwa ręczniki, przybory toaletowe, sprej
przeciw komarom i kleszczom i nakrycie głowy. Harcerze i harcerki dodatkowo zabierają menażkę, niezbędnik, kubek,
karimatę i zegarek na rękę.
Harcerze i harcerki dokładne informacje otrzymają od swoich drużynowych.
Wszystkie rzeczy zuchów powinny być oznakowane. Prosimy, aby dzieci były przy pakowaniu plecaka, tak aby
wiedziały, co mają ze sobą.
Nie zabieramy ze sobą:
Słodyczy, chipsów, orzechów, migdałów, słonecznika, telefonów komórowych i gier elektronicznych.
Spotykamy się 3 lipca o godz. 12.45 na stacji pendeltåg Södertälje centrum. Tam czeka na nas wynajęty autokar, który
dowiezie nas na miejsce obozowania. Na miejsce zbiórki przychodzimy w obozówkach (szara koszulka z logiem
Hufca). Spakowani jesteśmy w duży plecak, którego nie otwieramy przez całą drogę. W małym plecaku zabieramy
prowiant (kanapki, owoce, picie) - odpowiednią ilość na kilka godzin podróży. Nie zabieramy ze sobą słodyczy,
chipsów, orzechów, migdałów, słonecznika.
Prosimy o dopilnowanie, aby osoby z chorobą lokomocyjną pobrały lek przed podróżą. Każdy uczestnik obozu może
zabrać kieszonkowe (gotówka najchętniej rozmieniona na drobniejsze) maksymalnie 500 sek.
Kieszonkowe zuchów, włożone w kopertę, podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka oraz kwotą oddajemy (przy
zbiórce 3 lipca) Dh Beacie.
Harcerki i harcerze sami odpowiadają za swoje kieszonkowe.
Bardzo prosimy o punktualne przybycie na zbiórkę w Södertälje. Autokar nie będzie czekał na spóźnionych.
Powrót z obozu w to samo miejsce 16 lipca o godz. 14.30

Komendant NHHP "LS-Kaszuby" w Szwecji
/-/ pwd. Marzenna Seelisch

Informacji udzielają:
Prosimy dzwonić tylko w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00 - 19.00

Zuchy
Harcerki młodsze
Harcerki starsze
Harcerze młodsi
Harcerze starsi
Ogólne

Dh. Beata Bryniarska
Dh. Anna Kleban
Dh. Angelika Zacharz
Dh Igor Ptaszyński
Dh Kacper Bałamut
Dh. Marzenna Seelisch

073 774 83 54
073 703 88 10
070 495 33 05
070 817 98 46
070 344 81 44
076 322 71 24

