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

Sztokholm 12 lutego 2020 roku

ZIMOWISKO 2020
Tegoroczne zimowisko odbędzie się w dniach 23 luty - 01 marzec 2020 w Kungsberget. Spotykamy się 23
lutego (niedziela) o godz. 13.30 w Kallhäll (przy stacji pendeltåg, na parkingu). Wyruszamy o godz. 14.00.
Powrót w to samo miejsce 01 marca (niedziela) o godz. 13.30.
Zuchenki i zuchy pakują się w walizkę o wymiarach: 70×50×30 (bierzemy tylko niezbędne rzeczy). Harcerze
i harcerki pakują się w plecaki. Wszyscy zabieramy dodatkowo mały plecak! W tym plecaku mamy ze sobą
picie, kanapki oraz owoce na drogę.
Na zimowisko zabieramy ze sobą (wszyscy):
pełne umundurowanie
kurtka (odpowiednia do pory roku)
Ocieplane spodnie
2 pary rękawiczek
2 czapki
odpowiednią ilość bielizny i skarpetek oraz ubrań
skarpetki odpowiednie do obuwia narciarskiego
bielizna narciarska
ręcznik i przybory toaletowe
tłusty krem
latarka
Zuchy i zuchenki dodatkowo zabierają prześcieradło, poszewkę na kołdrę i poduszkę.
Harcerki i harcerze zabierają ze sobą dodatkowo:
Śpiwór, karimatę, menażkę, niezbędnik i kubek.
Nie zabieramy ze sobą:
Słodyczy, gier elektronicznych oraz telefonów komórkowych.
Kieszonkowe dla zuchenek i zuchów (max 300 kr) w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka
oddajemy Dh Beacie Bryniarskiej.
Harcerki i harcerze sami odpowiadają za swoje kieszonkowe.
Rodzice!
W tym roku sami zamawiacie sprzęt narciarski. Sprzęt wypożyczamy na 6 dni.
Opłata za sprzęt bezpośrednio do Kunsberget swishem lub na konto. Sprzęt musi zostać zamówiony z
imieniem dziecka do 20 lutego (takie są wymogi z Kunsberget).
Wchodzimy na strone - https://grupp.kungsberget.se

Wpisujemy pin kod
160039
Koszty wypożyczenia:
8-15 lat: 789 sek
Od 16 lat: 980 sek
Nie wypożyczamy snowboard!
Podczas trwania zimowiska nasze telefony czynne będą tylko w godz. 19.00-20.00 w dniach poniedziałek,
środa i piątek.
Zuchy - Dh. Beata Bryniarska - 0737748354
Harcerki - Dh. Natalia Winiarska – 0720369229
Harcerze - Dh Stanisław Pepliński – 0704067524
W czasie trwania zimowiska nie ma odwiedzin.

Komendant NHHP "LS-Kaszuby" w Szwecji

/-/ pwd. Marzenna Seelisch

Informacji udzielają: (Proszę dzwonić tylko po godzinie 17.00 w poniedziałki oraz czwartki lub mejl:
info@nhhp.se)
Dh. Marzenna Seelisch ....................... 0763 227 124

