Ekwipunek:

Informator przed Zlotem ZHP

1.

Wyspa Sobieszewska - Gdańsk 2018
2.
3.

Wyjazd:

05.08.2018 – niedziela – godzina 22:15
Miejsce zbiórki – parking naprzeciwko Teatru Miejskiego
w Gliwicach

Przyjazd:

16.08.2018 – czwartek – godziny wieczorne
Ok. godziny 13:00 nastąpi wyjazd z Gdańska w stronę Gliwic.
Miejsce przyjazdu – parking naprzeciwko Teatru Miejskiego
w Gliwicach

Kontakt z harcerzami:
Drużynowy zlotowy:

phm. Alicja Janicka - 798-782-884

Telefony będą dostępne w godzinach ciszy poobiedniej. Poniżej zamieszczamy ramowy
plan dnia obowiązujący na Zlocie ZHP.

Ramowy plan dnia obowiązujący na Zlocie ZHP Gdańsk 2018:
6:30 – Pobudka, śniadanie
7:30 – Przygotowanie do zajęć, wyjście na zajęcia
9:30 – Program modułowy
12:30 – Drugie śniadanie
13:30 – Program modułowy c.d.
17:30 – Przygotowanie obiadu, obiad i cisza poobiednia
19:30 – Program wieczorny
22:30 – Cisza nocna

Przypominamy:
Kadra obozu NIE PONOSI odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe,
rzeczy wartościowe, rzeczy pozostawione podczas pobytu oraz w środkach transportu.
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kompletny mundur harcerski: bluza mundurowa, beret, pas harcerski,
spodnie/spódnica z getrami, ciężkie buty do munduru,
POLAR HUFCA,
duży plecak na ekwipunek oraz mały na wycieczki (jest zaplanowana jedna
wędrówka),
torba/plecak na zakupy małe i duże z uwzględnieniem toreb na warzywa i owoce,
śpiwór, poduszka
menażka + sztućce + bidon na wodę + nóż harcerski,
minimum 6 kompletów bielizny (białe skarpety niewskazane),
2 pary długich spodni (wojskowe, sztruksowe lub dżinsowe), krótkie spodnie,
KALOSZE, kurtka przeciwdeszczowa,
ciepły sweter, polar,
strój kąpielowy, klapki,
ciepłe ubranie do spania,
NAKRYCIE GŁOWY (czapka z daszkiem, chustka itp.),
krem do opalania, dezodorant,
obuwie sportowe,
przybory do mycia: mydło, gąbka, szczoteczka i pasta do zębów, szampon, ręczniki,
przybory do pisania, notatnik i śpiewnik harcerski,
przybory do szycia, zapasowe guziki,
przybory do prania,
latarka + zapasowe baterie do latarki, zegarek, kompas, 2 metry sznurka,
środek na komary i kleszcze,
papier toaletowy, gąbka do mycia naczyń,
karimaty do siedzenia (może być 2 lub 3 na patrol),
LEKI podpisane imieniem, nazwiskiem, nazwą miejscowości oraz dawkowaniem
(jeżeli dziecko przyjmuje),
mała apteczka osobista (plastry, bandaże, gazy, jednorazowe rękawiczki),
LEGITYMACJA (podbita i podpisana przez posiadacza)

Jeżeli harcerz postanowi zabrać ze sobą telefon polecamy zabranie ze sobą Powerbanka.
Na terenie Zlotu nie będzie dostępu do prądu, wiec nie będzie miejsca na jego ładowanie.
Na terenie Zlotu będzie kawiarenka z grami, jeżeli ktoś posiada ciekawe gry, w które
chętnie zagra na Zlocie z innymi harcerzami, prosimy o ich zabranie.

