
WARSZTATY DLA KADRY HUFCA ZIEMI WADOWICKIEJ
zAKOPANE, 24-25 X 2014 r.

 Tym razem na miejsce odprawy wybrali-
śmy Schronisko Górskie Głodówka w Bukowinie 
Tatrzńskiej. Pomimo, że jedziemy tylko na jeden 
dzień, w czasie warsztatów na pewno znajdzie 
się czas na wędrówkę górską. Oczywiście odbędą 
się też zajęcia warsztatowe. Zapraszamy kadrę 
drużyn hufca.

Organizator: 
Komenda Hufca Ziemi Wadowickiej
Termin: 
24-25 października 2014 r. 
Miejsce: 
Schronisko Górskie Głodówka w Bukowinie 
Tatrzańskiej
Uczestnicy: 
Drużynowi, przyboczni oraz instruktorzy dru-
żyn Hufca Ziemi Wadowickiej, obowiązkowo 
jedna osoba z każdej jednostki hufca. 
Wpisowe i zgłoszenie: 
Uwaga! zmiana! Obecność obowiązkowa. 
Ilość miejsc ograniczona

Automatycznie na listę wpisani zostają wszyscy 
drużynowi podani w wykazie drużyn. Zgłosze-
nia wymaga zarówno udział, jak i rezygnacja. 
Jeśli drużynowy nie korzysta z warszatów może 
wysłać na nie swojego przybocznego.
Koszt warsztatów:
0 złotych - dla osób, które w terminie potwier-
dziły udział
30 złotych - dla osób, które zdecydowały się na 
wyjazd po terminie
100 złotych - w przypadku osób, które nie po-
wiadomiły organizatorów o rezygnacji i skreśłe-
niu z listy i nie wzięły udziału w warsztatach.
Zgłoszenie: 
mailem równocześnie na adresy: 
b.opoka@wp.pl oraz wadowice@zhp.pl w te-
macie: warsztaty zgłoszenie nazwa drużyny. 
W przypadku udziału w treści należy podać imię 
i nazwisko, adres, jednostkę, PESEL. 
W przypadku rezygnacji należy podać powód. 
Termin zgłoszen: do 15 X 2014 r. 

Informacje dodatkowe:
Organizator zapewnia transport w obie strony.
Należy zabrać pełny strój górski.
Zadania do wykonania przed warsztatami otrzy-
macie na min. tydzień przed rozpoczęciem.

Ramowy plan warsztatów:
24 X, piatek
18:00 wyjazd z Wadowic 
20:30 zajęcia warsztatowe - 
            organizacja imprezy
             na poziomie hufca
23:00 gry historyczne/
            cisza nocna
25 X, sobota
7:00 wędrówka górska 
         (trasa zależna od pogody)
14:00 obiad
19:00 powrót do Wadowic

Zapraszamy
Komenda Hufca Ziemi Wadowickiej

Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

W razie  pytań bardzo proszę o kontakt telefoniczny
 512 100 888 (phm. Brabara Opoka)


