Szczep Szarej Siódemki

ZIMOWISKO 2017
Murzasichle
Jak co roku, Szczep Szarej Siódemki organizuje zimowisko harcerskie. W tym roku pojedziemy do
ośrodka „U Zbójnika” w Murzasichlu. Zimowisko jest czasem wspólnych gier i harców, zwiadów, ognisk i
kominków. Żeby wykorzystać jak najlepiej czas odpoczynku od szkolnych murów, staramy się jak
najwięcej przebywać na świeżym powietrzu i korzystać z uroków natury. Zajęcia harcerskie rozwijają
zaradność, samodzielność, kreatywność i umiejętność pracy w grupie, niezwykle potrzebną w dalszym
życiu. Harcerze i harcerki mają okazję nauczyć się lub doskonalić umiejętność jazdy na nartach,
przechodzą szkolenia z zakresu różnych technik harcerskich – uczą się m. in. jak korzystać z mapy,
udzielać pierwszej pomocy, rozpoznawać tropy leśnych zwierząt oraz poznawać świat, w którym żyjemy.
Aby zapewnić bezpieczeństwo naszym działaniom na czas trwania zimowiska będziemy mieć
zapewnioną całodobową opiekę medyczną.

INFORMACJE:
Termin: 5 – 12 lutego 2017 r.
Miejsce: „U Zbójnika”, Murzasichle
Koszt: 650 zł + pieniądze na karnety narciarskie (max. 200 zł)
Wszystkie bieżące informacje będą pojawiały się na stronie szara7.info/zimowisko
Zapraszamy też na nasz fanpage na facebooku: facebook.com/szara7

ZEBRANIE:
Termin: 18.11.2016 r. godzina 1800
Miejsce: Muzeum Armii Krajowej ul. Wita Stwosza 12, Kraków
TERMINY:
18.11.2016 r. - zebranie informacyjne
Do 18.12.2016 r. wpłata zadatku w wysokości 300 zł (lub całej kwoty) oraz oddanie
karty obozowej
Do 18.01.2017 r. wpłata pozostałej części kwoty (350 zł)

Z powodu corocznych problemów z nieterminowością i komplikacjami jakie to generuje
dla kwatermistrzostwa, jeżeli do końca stycznia ktoś nadal będzie miał zaległości, to nie
znajdzie się dla niego miejsce w autokarze

DANE DO PRZELEWU:
DANE DO PRZELEWU:
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
09 1940 1076 3086 7763 0001 0000
TYTUŁ PRZELEWU: składka programowa na zimowisko, imię nazwisko (uczestnika)
Przykładowy tytuł: składka programowa na zimowisko, Jan Kowalski
Możliwa jest jedynie wpłata przelewem.
Bardzo istotne jest podanie odpowiedniego tytułu wpłaty. W przypadku innego tytułu
będziemy musieli dokonać zwrotu, co wydłuży cały proces.

KONTAKT:
KOMENDA OBOZU:
Komendant: phm. Piotr Rząsa 504-146-709
Wicekomendant: pwd. Jan Dziadek 609-753-444
Kwatermistrzyni: wędr. Dominika Mamczur 662-418-863

DRUŻYNOWI:
7 KDH ,,Ptaki Puszczy”
pwd. Agata Tucznio 669-882-741
7 KDH ,,Wędrowne Ptaki”
pwd. Katarzyna Spałek 798-976-949
7 KDH ,,Czerwone Berety”
pwd. Adam Maryniak 512-609-684
7 KDH ,,Desantowcy”
pwd. Mateusz Rymar 730-070-021
7 KDH ,,Komandosy”
pwd. Adam Dziadek 661-917-660
7 KGZ „Orle Bractwo”
ćw. Antoni Szymanowicz 668-233-208
7 KGZ „Chabrowe Bractwo”
sam. Emilia Ślusarczyk 731-829-601

WESPRZYJ SZCZEP SZAREJ SIÓDEMKI PRZEKAZUJĄC 1% PODATKU
więcej informacji: szara7.info/1procent

