
Szczep Szarej Siódemki
ZIMOWISKO 2018 

Zakrzów

Jak co roku, Szczep Szarej Siódemki organizuje zimowisko harcerskie. W tym roku pojedziemy do

ośrodka Wczasowo-Rekolekcyjnego Caritas w Zakrzowie. 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 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: 18-25.02.2018

Miejsce: Ośrodek Wczasowo-Rekolekcyjny Caritas w Zakrzowie 

Koszt:  550 zł 

TERMINY:

30  listopada  –  zebranie  informacyjne  dla  rodziców,  godzina  18:00  podziemia

kościoła św. Katarzyny 

28 grudnia – wpłata zaliczki w wysokości 200 zł, oddanie karty obozowej 

25 stycznia– wpłata pozostałej części kwoty w wysokości 350 zł

W przypadku nieuregulowania płatności lub nieoddania KO w wyznaczonym terminie nie jesteśmy

w stanie zagwarantować  uczestnictwa dziecka w zimowisku. W przypadku przekroczenia

możliwości lokalowych ośrodka liczy się kolejność zgłoszeń i wpłat.



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 

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. 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. Maksymilian Zieliński  790-736-606 

7 KGZ „Chabrowe Bractwo”

sam. Aniela Czubek  884-602-006 

https://www.facebook.com/szara7

http://szara7.info


