Informacje obozowe
informacje przedwyjazdowe

Warszawa, 3.06.2009 r.
1. Przypominam, że minął już termin oddawania uzupełnionych kart kwalifikacyjnych i regulaminów oraz wyrabiania
potrzebnych dokumentów. Wszystkich zalegających z oddaniem kart i regulaminów proszę o niezwłoczny kontakt i oddanie ich
Radkowi (tel. 721087600) lub Michałowi (tel. 693117294).
2. Minął już też termin na wpłatę 2. raty (w wysokości 550PLN). Zalegających proszę o jak najszybszą wpłatę na następujące
konto:
Michał Korch, ul. Kijowska 11 m. 38, 03743 Wawa
nr konta: 97 1140 2004 0000 3602 3458 4481
z tytułem za kogo
3. Na obóz wyjeżdżamy w niedzielę 28.06 wieczorem. Konkretnie spotykamy się na dworcu Warszawa Wschodnia od strony
ul. Kijowskiej o godz. 20:39 (za 21 godz. 21). Na miejscu obozowym będziemy następnego dnia rano.
4. W dniach 1112.07 planowane są na obozie odwiedziny chętnych rodziców – bardzo prosimy o odwiedzanie obozu dokładnie w
tym terminie. Obóz będzie znajdował się za północnym końcem wsi Łomnica Zdrój. Adres obozu to:
Obóz Hufca ZHP WarszawaOchota Łomnica Zdrój'09
Leśnictwo Łomnica
ŁomnicaZdrój 161a
33351 ŁomnicaZdrój
i na ten adres można przesyłać wszelkie przesyłki dla harcerzy w trakcie obozu (jesteśmy na miejscu do 15.07).
5. Na obozie nie będzie możliwości ładowania komórek uczestników. Wydaje nam się, że w związku z tym nie ma potrzeby by
harcerze brali ze sobą telefony komórkowe. Cały czas (z wyjątkiem możliwości braku zasięgu) do Państwa dyspozycji będą
dostępne telefony kadry obozu: po. komendanta podobozu, ćw. Radek Szuba tel. 721087600 oraz komendant zgrupowania,
phm. Michał Korch, tel. 693117294.
6. Od 15.07 do 19.07 będziemy na rajdzie na Słowacji. Uczestnicy będą podzieleni na grupy związane z ich preferencjami i od
przynależności do grupy będzie zależeć konkretna trasa rajdu. Przybliżona trasa to Łomnica Zdrój – Spiszski Hrad – Słowacki
Raj – Poprad – Tatrzańska Łomnica – jaskinia Bielska  Vrbov (spotkanie ze słowackimi skautami) – Zakopane. Obóz
skończy się na stacji Warszawa Zachodnia 19.07 o godz. 21:10 (przyjeżdżamy pociągiem z Zakopanego).
7. W razie wszelkich pytań i wątpliwości bardzo prosimy o kontakt telefoniczny.
ćw. Radek Szuba – po. komendanta podobozu
phm. Michał Korch – komendant zgrupowania
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