
WARSZTATY dla kadry zuchowej i harcerskiej
z gier, zabaw oraz majsterki

8-9.12.2017r., TARNOWSKIE GÓRY
Warsztaty skierowane są do drużynowych i przybocznych gromad zuchowych 

oraz drużynowych, przybocznych i zastępowych drużyn harcerskich.

Warsztaty odbędą się w Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnowskich Górach, ul. Korczaka 2.
Rozpoczęcie w piątek o godz. 19.00, zakończenie w sobotę ok. godz. 16.00.

Koszt (nocleg, materiały programowe, herbata): 30 zł

Płatne na konto (po potwierdzeniu zapisania na warsztaty) do dnia 24.11.2017r.
ZHP Chorągiew Śląska, Hufiec Ziemi Tarnogórskiej

ul. Korczaka 2, 42-600 Tarnowskie Góry
95 1240 1343 1111 0010 3816 0719

Tytułem: WARSZTATY, imię i nazwisko, hufiec

W przypadku wpłaty zbiorczej należy wpisać wszystkie nazwiska.

Kontakt: Jolanta Wysocka, jolanta.wysocka@gazeta.pl, 531 470 900

Sprawy ważne:
− termin wpłaty oznacza termin wpływu na konto,
− zgłoszenia – skan lub zdjęcie wypełnionego druku – mailowo do dnia 21.11.2017r. na jolanta.wysocka@gazeta.pl ,
− w przypadku przyjazdu kilku osób z jednej gromady/drużyny należy wypłenić jedno zgłoszenie,
− w  przypadku  przyjazdu  kilku  osób  z  jednego  hufca  można wypłenić  jedno  zgłoszenie  dla  wszystkich 

gromad/drużyn,
− ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność przesłania poprawnie wypełnionego zgłoszenia, 
− nie ma ograniczenia wiekowego,
− osoby niepełnoletnie przyjeżdżają z opiekunem (który także płaci oraz bierze udział w zajęciach) – możecie się  

dogadać i przyjechać jako jeden patrol z kilku hufców. Nie ma mozliwości uczestnictwa osób niepełnoletnich bez 
opiekuna,

− niepełnoletni  uczestnicy  muszą  mieć  ze  sobą  zgodę  rodziców  z  nr  telefonu  (do  wglądu  przed  rozpoczęciem 
warsztatów),

− wyjazd zgłaszacie w swoim hufcu – ksero karty biwaku należy oddać przed rozpoczęciem warsztatów.

Sprawy dodatkowe:
− w warsztatach wezmą udział zuchy z 100GZ „Leśne Zwierzęta”- jako „materiał doświadczalny”,
− obiad – każdy przywozi sobie jakąś zupkę lub inne danie do zalania,
− nocujemy w sali lekcyjnej, mamy dostęp do łazienki,
− jeżeli nie będziecie mogli zdążyć na rozpoczęcie - proszę o tym poinformować.

Każdy przywozi ze sobą (oprócz rzeczy zawsze zabieranych na wyjazd):
− śpiwór i karimatę,
− obuwie zmienne,
− mundur harcerski (rozpoczęcie warsztatów w mundurach),
− jedzenie na śniadanie i kolację,
− coś na obiad,
− piórnik (klej, nożyczki, ołówek, długopis, kredki lub mazaki),
− 1 skarpetkę – po warsztatach nie będzie już się nadawała do użytku...
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