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ARTYSTYCZNE 

HARCE 
 

"Życie jest chmurne, a sztuka radosna" Friedrich von Schiller 

 
 
WYJAZD : 
zbiórka 4 sierpnia (poniedziałek) 
o godz. 9:00 pod Osiedlowym Klubem 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Garsoniera” – os. 
Kopernika w Wadowicach. 
 
Na początku biwaku odbędzie się wycieczka 
autokarowa. 
 
POWRÓT: 
8 sierpnia (piątek)ok. godz. 15:00  
do Wadowic pod „Garsoniera” – os. 
Kopernika  
 
 MIEJSCE BIWAKU: 
Harcerska Baza Obozowa Hufca Ziemi 
Wadowickiej w Stryszowie – Zalesie 
 

KONTAKT NA BIWAKU: 
hm. Marcin Homel komendant biwaku Tel. 
606 663 353 
phm. Dagmara Duda za-ca komendanta Tel. 
608 574 967 
 
NIE ZAPOMNIJ: 
- o dostarczeniu przed wyjazdem karty 
kwalifikacyjnej uczestnika wypełnionej przez 
lekarza i podpisanej przez rodzica 
- stałych lekach (jeśli się zażywa) – oddajemy 
przy wyjeździe opisane imieniem i 
nazwiskiem dziecka z rozpisanym 
dawkowaniem 
 
CO ZABIERAMY 
- pełne umundurowanie (harcerze) 
- legitymacja szkolna (podpita) 
- śpiwór 
- kurtka przeciwdeszczowa 

- nakrycie głowy /przeciwsłoneczne/ 
- krem ochronny przed słońcem 
- środek przeciwko komarom i kleszczom 
- obuwie sportowe, sandały, klapki 
- dres do spania 
- ciepłe ubranie: bluza ciepła bądź polar, 
koszulka z długim rękawem, 2 pary długich 
spodni 
-koszulki bawełniane, krótkie spodenki 
-bielizna, skarpetki 
- ręcznik 
- przybory toaletowe: szczoteczka i pasta do 
zębów, mydło, szampon. 
-menażka lub talerzyk płytki i głęboki, 
sztućce, kubek 
- latarka 
- notes i długopis, przybory do pisania, 
kredki, pisaki. 
-nici i igła 
- mały plecak  z prowiantem na półdniową 
wycieczkę – wodę do picia, coś do 
zjedzenia. 
- można zabrać aparat fotograficzny oraz 
przedmioty przydatne to tematu 
artystycznego biwaku 
 
PAMIETAJ 
- Wszystkie cenne przedmioty jakie zabierają 
uczestnicy – na odpowiedzialność rodziców.  
- W przypadku kiedy przedmioty np. telefony 
komórkowe będą przeszkadzać w realizacji 
działań programowych, mogą trafić do 
depozytu do Komendanta Obozu, który 
zwróci je rodzicom. 
- W miarę możliwości prosimy pakować się 
do PLECAKA. 
 

DO ZOBACZENIA!  

CZUWAJ! 
 
 
 
 
 
 


