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

Stockholm 5 stycznia 2018 roku
BIWAK
Najbliższy biwak odbędzie się w dniach 26.01-28.01.2018 w ośrodku " Frustunaby" w Gnesta.
Spotykamy się w piątek 26 stycznia o godz. 17.40, na T-Centralen pod "dziurą".
Pendeltog odjeżdża o godz. 18.20
Powrót w to samo miejsce - niedziela 28 stycznia, ok. godz. 13.25
Koszt biwaku: 350:(można wpłacać na konto Hufca lub na miejscu zbiórki - proszę o odliczone pieniądze).
Należy zabrać ze sobą pełne umundurowanie, śpiwór, latarkę, odpowiednie do pory roku i pogody ubranie i
obuwie, przybory toaletowe. Nie zabieramy ze sobą telefonów komórkowych ani gier elektronicznych.
SKŁADKA CZŁONKOWSKA 2018
Rada Hufca ustaliła wysokość składki członkowskiej na rok 2018. Wynosi ona:
• 1 dziecko - 300:• 2 dzieci - 500:- ( 2x250:-)
• 3 dzieci - 750:- ( 3x250:-)
Ważne!!!
Na blankiecie PG KONIECZNIE proszę wpisać "medlemsavgift 2018" oraz imię i nazwisko dziecka plus
datę urodzenia. Bardzo prosimy o to by wpłata za każdą osobę była na oddzielnym blankiecie.
UWAGA RODZICE, SYMPATYCY I PRZYJACIELE HUFCA
Chcesz okazać nam swoje poparcie? Potwierdź swoją sympatię dla nas i naszej działalności! Wpłać na
konto Hufca składkę członkowską Koła Przyjaciół Hufca, czyli sumę 50:-skr.
Na blankiecie PG wpisz imię i nazwisko, datę urodzenia z dopiskiem "kårens vänner".
Termin wpłacania składki członkowskiej 2018 - do dnia 1 lutego 2018.
ZIMOWISKO 2018
Zimowisko 2018 odbędzie się w dniach 25.02-4.03.2018 w Hassela.
Koszt zimowiska: 3.200:Ilość miejsc na zimowisku jest ograniczona. Zostało ostatnie 10 miejsc na zimowisko. Liczy się kolejność
zgłoszeń.
Komendant NHHP "LS-Kaszuby" w Szwecji
/-/ hm. Paweł Drążyk HR

Informacji udzielają:
ogólne:
•

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

•

dh Adelia Walko ..................... 0720 460 163

harcerze:
•

dh Karol Walko....................... 0765 90 54 51
zuchy:
• dh Marzenna Seelisch ............. 0763 227 124
• dh Czesław Czeszejko ............. 0705 452 132

