
Zimowisko
89 JGZ Wesołe Krasnale



Podstawowe informacje

› Termin: 10.02-16.02.2018

› Miejsce: Baza Agroturystyczna Matecznik Błota
Zwierzyniec 9A, 64-410 Międzychód

› Koszt: 565zł



Wpłaty

› I rata:
– 200zł -> termin wpłat: 19.01.2018

› II rata:
– 365zł -> termin wpłat: 02.02.2018

› Oczywiście wpłaty można dokonać w jednej racie



Jak dokonać wpłaty?

› Przelew na konto hufca:
– Rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Poznań

05 1090 1359 0000 0000 3501 8248

› Gdy potrzebna jest faktura:
– W tytule podać:

› Numer Gromady, imię i nazwisko dziecka, termin oraz nr raty

– W informacjach dodatkowych:
› IMIĘ i NAZWISKO (osoby, na którą Hufiec wystawi fakturę)

› ADRES ZAMIESZKANIA (na który Hufiec wystawi fakturę)

np.: 89 JGZ, Anna Nowak, 10-16.02.2018, I rata
Dane do faktury: Jan Nowak, ul. Polska 7, 00-000 Poznań



Jak dokonać wpłaty? c.d.

› Gdy nie jest potrzebna faktura:
– W tytule podać:

› Składka zadaniowa, IMIĘ_NAZWISKO DZIECKA, 89 JGZ, nr raty

› np.: Składka zadaniowa, Anna Nowak, 89JGZ, I rata



Potrzebne dokumenty

› Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

› Regulamin uczestnika zimowiska

› Termin oddania: 19.01.2018 – na zbiórce!



Kadra zimowiska

› Komendantka:
– pwd. Mirosława Jaszczak

› Wychowawcy:
– pwd. Jakub Skarupa

– dh. Agnieszka Gapińska

› Reszta kadry:
– dh Szymon Hildebrandt

– dh. Natalia Płachtij



Warunki

› 3 posiłki dziennie

› Zakwaterowanie w pokojach 8-, 6- i 4- osobowych



Atrakcje

› Program – czyli to co zuchy lubią najbardziej – moc 
zabaw, gier, pląsów, śpiewanek a wszystko po to by 
radośnie spędzić czas i nikt nie zauważy, kiedy 
zdobędzie nowe umiejętności 

› Przejazd bryczką lub saniami (zależy czy ten śnieg 
będzie czy nie…)

› Przejazd wozem wojskowym

› ogniska



Co trzeba zabrać?
› Duży plecak (ze stelażem)/ewentualnie torba/walizka

› Śpiwór + jasiek i prześcieradło (do przykrycia materaca)

› Przytulanka!

› Ręcznik mały (do rąk), duży (pod prysznic)

› Przybory toaletowe w zamykanej kosmetyczce: szczoteczka do zębów, 
pasta, mydło w mydelniczce (lub w płynie), szampon, żel do mycia, GĄBKA 
KĄPIELOWA(!), chusteczki higieniczne, szczotka do włosów (+ gumki, spinki)

› Kubek - z dużym wygodnym uchwytem – podpisany!

› MUNDUR + koszulka gromady (na sobie!)

› Ciepła kurtka, szalik, czapka, rękawiczki (2 pary!)

› Majtki i skarpetki (żeby starczyło na każdy dzień)

› Latarka i zapasowe baterie



Co trzeba zabrać? c.d.

› Ciepłe buty, buty lekkie do chodzenia po ośrodku (np. trampki), 
klapki pod prysznic, buty do munduru

› Dres do spania lub ciepła piżama

› Ubrania takie, żeby było się w co ubrać w te dni chłodne i zimne, bo 
mimo wszystko liczymy na śnieg! (Co do ilości liczymy na Państwa 
rozsądek)

› Teczka zucha (ze wszystkimi otwartymi sprawnościami )+ długopis

› Mały plecaczek podręczny (w nim rzeczy do autokaru! Kanapki, 
słodycze, picie)

› Legitymacja szkolna

› Torebki foliowe/materiałowe (na brudne ubrania, buty i inne rzeczy)

› Leki (jeżeli dziecko takowe przyjmuje. Leki mają być PIĘKNIE opisane: 
Imię i nazwisko, dawkowanie, w jakich porach)



Zapraszamy!

W razie wszelkich pytań prosimy dzwonić, pisać i 
pytać przed/po zbiórkach 


