ZBIÓRKA WYJAZDOWA
Rajd Majowy
Kiedy:

19-20 maja (piątek-sobota) – rozpoczęcie 19.05 godz. 17.30, zakończenie 20.05 około godz. 12.00.

Gdzie: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Praxis w Łąkach Radzymińskich.
Co zabieramy:
- mundur
- przybory toaletowe
- dodatkową zmianę odzieży
- buty na zmianę (tenisówki, kapcie etc.)
- śpiwór (jeśli ktoś nie ma wystarczą koc i prześcieradło)
- karimata (jeśli ktoś nie ma będziemy nocować na materacach)
- latarka
- ubranie odpowiednie do pogody (planowane jest wyjście na dwór)
Ramowy plan imprezy (szczegóły ja zwykle to tajemnica ☺):
Sobota:
18.30 – zakwaterowanie,
18.30 – 19.30 – majowe zmysły – gry i zabawy (zuchy)/gra terenowa (harcerze),
około 19.30 – kolacja,
20.00 – 21.00 – majowa wyprawa w nieznane
21.00 – świecznikowisko/ognisko obrzędowe,
22.00 – cisza nocna.
Niedziela:
8.30 – pobudka, obrzędowe rozpoczęcie dnia,
9.00 – śniadanie,
9.30 – 11.00 – praca w drużynach/gromadach,
11.00 – 11.30 pakowanie, sprzątanie,
11.30 – 12.00 apel, zakończenie imprezy.

Koszt: proponujemy składkę w wysokości 40 pln płatną do drużynowych. W jej skład wejdą okolicznościowy
znaczek, ubezpieczenie uczestnika, wyżywienie, materiały programowe oraz herbata, woda i drobne wiktuały
przez cały czas biwaku.
Dzieci transportujemy do i z imprezy we własnym zakresie. Do Łąk Radzymińskich dojechać linią L31. Jeśli macie
Państwo z tym jakiś problem proszę o kontakt – pomożemy ☺.

Proszę o potwierdzenie obecności dzieci drużynowym w nieprzekraczalnym terminie
do 17 maja (ze względu na konieczność dopełnienia niezbędnych formalności oraz kwestie logistyczne
dzieci zgłoszone po tym terminie mogą nie zostać przyjęte).
UWAGA Potwierdzenie obecności jest równoznaczne z deklaracją zapłaty niezależnie od obecności
dziecka na rajdzie
Zgłoszenia proszę przesyłać do:
1) druha Norberta Koper 797 545 565 (drużyna harcerska „Latarnia Wagabundy” z SP 1)
2) druhny Kasi Lesiak 535 101 547 (drużyna harcerska „Włóczykije” z Łosia)
3) na Librusie lub do Beaty Grala (gromada zuchowa „Odkrywcy Tajemnic” i zastęp harcerski z Łąk)
4) druhny Klaudii Bender 501 567 678 (gromada zuchowa „Leśni Zdobywcy” z Łosia)
5) druhny Oli Lewczuk 516 494 499 (gromada zuchowa „Lotki Dedala” z Radzymina)
lub w ostateczności do dh Tomka (501 449 631)
Kadra Szczepu 9 RDHiGZ „Labirynt”

