
BIWAK NNNNIEOBOZOWEJ AAAAKCJI LLLLETNIEJ  

„PODRÓż NA NIBY…” 

ZALESIE, 2-6 SIERPNIA 2016 

INFORMACJA DLA RODZICÓW                                                                                                                       

Wyjazd: 2 sierpnia 2016 (wtorek) zbiórka o godz. 9:00 na 

dworcu PKS w Wadowicach 

Powrót: 6 sierpnia 2016 (sobota) ok. godz. 15:30 (dzieci 

będą dzwonić jak będziemy wracać) 

 

Kontakt na biwaku: 

hm. Monika Glanowska,  

komendantka biwaku 

Tel. 698 847 125  

Plecak zucha: podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka. 

Prosimy, by dziecko brało aktywny udział w pakowaniu! 

MINIMUM WYPOSAŻENIA UCZESTNIKÓW (jeśli się 

zmieści można spakować więcej, ALE NIE MNIEJ) 

� Mundur, chusta, pas itd. ew.- wieszak; 

� Śpiwór, mała poduszka + Ew. karimata; 

� Plastikowy kubek, plastikowy talerz płytki i 
głęboki,  sztućce 

� Latarka z nowymi bateriami; 

� Ciepły, dres do spania, 

� adidasy x 2, sandały, klapki pod prysznic, ew. 
kalosze; 

� długie spodnie 3 szt., krótkie spodenki 2 szt. 
spodnie ¾  tzw. „rybaczki” 1 szt. 

� 2 ciepłe bluzy, podkoszulek na każdy dzień, 

� Skarpetki 7 par, bielizna 5 szt. 

� Porządna kurtka przeciwdeszczowa (Ew. trwała 
peleryna); 

� Nakrycie głowy; 

� Strój kąpielowy; 

� Środki komarobójcze;  

� Coś do pisania, rysowania; 

� Ręcznik, przybory toaletowe; 

� Plecak podręczny; 

� Coś do picia; 

� Dodatkowo:  

-patyk w kształcie Y (taki jak na procę),  

-niepotrzebna rękawiczka wełniana,  

-prostokątny materiał (w kolorze leśnym, bez 
wzorów) o wymiarach 140x70   

Kwestia telefonów komórkowych:  

Prosimy, by uczestnicy nie zabierali na biwak żadnych 

wartościowych sprzętów.  

Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę dać dziecku telefon 

to istnieje taka możliwość. Należy go wraz z 

ładowarką włożyć do koperty podpisanej imieniem i 

nazwiskiem dziecka  i oddać podczas zbiórki na 

dworcu PKS.  

Telefon będzie wydawany każdego dnia, po śniadaniu 

ok. godz. 9:00 na ok. 30 min. (Prosimy o cierpliwość, 

bo w Zalesiu jest słaby zasięg.) 

Prosimy również, by w czasie biwaku byli Państwo 

dostępni pod telefonem codziennie przez 24h. 

Chcielibyśmy mieć możliwość szybkiego 

skontaktowania się z Państwem w sytuacjach 

zagrażających życiu lub zdrowiu dziecka. 

W dniu wyjazdu proszę pamiętać o oddaniu: 

- karty kwalifikacyjnej (jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił)                                                                          

- leków przyjmowanych przez dziecko (w kopercie, 

podpisane imię i nazwisko dziecka oraz szczegółowy 

sposób dawkowania); DZIECKO SAMODZIELNIE NIE MOŻE 

PRZYJMOWAĆ ŻADNYCH LEKÓW 

Prosimy, by mieli Państwo ze sobą potwierdzenie 

dokonania przelewu. 

Jeśli dziecko posiada chorobę lokomocyjną prosimy o 

wcześniejsze podanie leku.  

Dane do przelewu: Hufiec Ziemi Wadowickiej, ul. 

Teatralna 2, 34-100 Wadowice,                                              w 

w tytule: proszę podać imię i nazwisko dziecka 

BANK PEKAO S.A. 86 1240 4197 1111 0010 4618 9454 

• 100 zł uczestnicy zameldowani w Gminie Wadowice 

• 200 zł zuchy spoza Gminy Wadowice 

• 250 zł osoby niezrzeszone spoza Gminy Wadowice 


