Andrzejki Starszoharcerskie
w Szkole Magii i Czarodziejstwa
Organizatorzy:
-Komenda Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP
-Namiestnictwo Starszoharcerskie Hufca Ziemi
Wadowickiej
-6 DSTH Dioryt

Termin i miejsce:
21-22.11.2014 r., Dworzec King's Cross,
Peron 9 i 3/4
ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym Kępki, 34-130
Kalwaria Zebrzydowska

Cel biwaku:
- integracja drużyn namiestnictwa
-zdobycie doświadczenia czarodziejskiego
-popularyzacja powieści J.K. Rowling
-dobra zabawa

Komenda Biwaku
Komendant: phm. Sonia Knapczyk
Z-ca komendanta ds. programowych: pwd. Kamil
Kajdas
Oboźna: dh Klaudia Wąsowicz

Uczestnicy biwaku:
Drużyny namiestnictwa Starszoharcerskiego
Hufca Ziemi Wadowickiej. Drużynie towarzyszyć
musi pełnoletni opiekun. Warunkiem jest
terminowe wysłanie sowy ze zgłoszeniem.

Zgłoszenia i wpisowe:

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
wadowice@zhp.pl oraz kamil90@onet.eu do
13 listopada (piątek). W zgłoszeniu prosimy
podać: listę osób (Imię i nazwisko każdego
uczestnika), imię i nazwisko opiekuna, numer
kontaktowy, wróżbę.
Wpisowe: 17 zł, po terminie 25 zł.

Zadania:
-zorganizowanie wieczorku filmowego, zbiórki,
nocy filmowej, na której obejrzycie Harrego
Pottera. Preferowane części: Harry Potter i
Książę Półkrwi, Harry Potter i Insygnia
Śmierci. Zdjęcia (ok.5) z zadania należy
przesłać do 19.11.2015 na adres:
kamil90@onet.eu
-przygotowanie magicznego przysmaku na
sobotni bal , po 13 listopada zostanie wysłana
informacja ile będzie uczestników na
andrzejkach
-przygotowanie magicznej wróżby
-każdy uczestnik musi zabrać:
„strój na lekcję”białą koszule lub koszulkę z
kołnierzykiem, czarne spodnie
„strój na bal” suknie, sukienki, smokingi, strój
galowy

Ekwipunek:
Drużyna: polisa ubezpieczeniowa, lista
uczestników wraz z numerem PESEL, zgody
rodziców na udział w biwaku, apteczka
Uczestnicy: mundur, śpiwór, karimata, obuwie na
zmianę, ciepłe ubranie na grę terenową (grube
szaty: czapka, szalik rękawiczki, ciepłe buty),
wyżywienie na czas biwaku

Zapewniamy:
-zakwaterowanie w Hogwarcie
-ciepłe magiczne napoje
-pamiątkową plakietkę
-certyfikat ukończenia Szkoły Magii i
Czarodziejstwa w Hogwarcie
-nagrody dla najlepszych domów
-atrakcyjny program

Ramowy program:
Sobota:
9:00-10:00 – przyjazd, zakwaterowanie
10:00-11:00 – apel
11:00-13:30 – lekcje
14:00-15:00 – obiad
15:00-18:00 – gra terenowa
18:30-19:15 – kolacja
19:30-22:30 – bal
23:00-7:30 – cisza nocna
Niedziela:
7:30 – pobudka, śniadanie
8:45 – wyjście do kościoła
9:00-10:00 - msza święta
10:00-12:00 apel, wyjazd drużyn

Kontakt:
Aby dostać się do Hogwartu trzeba będzie
odpowiadać na korespondencje. Prosimy o
odpowiadanie na listy na adres:
kamil90@onet.eu.
Telefon kontaktowy:
pwd. Kamil Kajdas 539 337 998

Dojazd:
W sobotę z Wadowic „Plac Kościuszki”
odjeżdża bus „Romanbus” Kierunek:
Zebrzydowice Remiza o godz. 7:52 lub 9:02,
przystanek na którym należy wysiąść to:
Stanisław Dolny Remiza.

