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

Stockholm 10 Marca 2017 roku

KOLONIA ZUCHOWA I OBÓZ HARCERSKI W PÓLKU 2017
Tegoroczna kolonia zuchowa i obóz harcerski odbędą się w Harcerskiej Bazie Obozowej "Pólku" koło Koronowa wg
następującego planu:
• 2 lipca (niedziela) wypłynięcie promem ze Szwecji do Gdańska. Zbiórka na bazie promowej Nynashamn o g. 16.00.
Prom g. 18.00
• 3 lipca ( poniedziałek) przypłynięcie do Gdańska i podróż do bazy obozowej. Osoby, które nie płyną promem powinny
być dowiezione do bazy obozowej.
• 3 -17 lipca - kolonia i obóz
• 17 lipca (poniedziałek) wyjazd z bazy obozowej i rejs promem do Szwecji
• 18 lipca ( wtorek) przypłynięcie do Nynäshamn g. 13,00
Na trasie Gdańsk-Koronowo oraz Koronowo -Gdańsk jedziemy wynajętym autokarem.
Koszt kolonii/obozu, bez podróży – 3300:- SEK
Koszt podróży w obie strony (rejs + kabina + śniadanie) – 1800:- SEK
Koszt podróży w jedną stronę (rejs + kabina + śniadanie) – 900:- SEK
Rada Hufca ustaliła następujący sposób uiszczenia należności za udział w kolonii/obozie oraz podróż:
• do dnia 20 kwietnia należy wpłacić na konto Hufca sumę: 600:- SEK
• do dnia 20 maja – sumę 1000:- SEK oraz należność za podróż
• do dnia 20 czerwca należy wpłacić na konto Hufca sumę: 1700:- SEK
Wpłacenie pierwszej raty jest jednocześnie zgłoszeniem dziecka i gwarantuje miejsce na kolonii/obozie. Do dnia 20
kwietnia należy przesłać na adres Hufca wypełnioną "Kartę uczestnika". Każdy uczestnik kolonii/obozu musi
posiadać pełne umundurowanie, obozówkę ze znakami Hufca. Harcerki i harcerze muszą posiadać menażkę,
kubek i niezbędnik - do nabycia u dh Pawła Drążyka (po wcześniejszym zamówieniu).

/-/ hm. Paweł Drążyk HR

Informacji udzielają:
ogólne:
•

dh dh Paweł Drążyk ....................... 0738 941 013
harcerki:

•

dh Adelia Walko ............................ 0720460163
harcerze:
dh Jakub Medyński ....................... 0720 389 185

zuchy:
•
•
•

dh Marzenna Seelisch ................... 0763 227 124
dh Czesław Czeszejko .................. 0705 452 132

