
BIWAK NIEOBOZOWEJ AKCJI LETNIEJ  
„UM CZIKA RUKA” 
Zalesie, 26-30.07.2018  
Informacja dla Rodziców                                                                                                                       

Wyjazd: 26.07.2018 godz. 9:00 z parkingu przy 

Orliku Skawy 

Powrót: 30.07.2018 ok godz. 15:30. Na parking przy 

Orliku Skawy. Będziemy w kontakcie telefonicznym 

 

Kontakt na biwaku: 

hm. Monika Glanowska,  

komendantka biwaku 

Tel. 698 847 125  

Proszę korzystać tylko w sprawach ważnych. 

Podczas całego biwaku proszę być dostępnym pod 

telefonem. Gdybyśmy musieli pilnie zasięgnąć 

informacji w sprawie dziecka. 

Kwestia telefonów komórkowych:  

Zuchy nie zabierają ze sobą wartościowych 

sprzętów elektronicznych (odtwarzacze MP3, MP4, 

aparaty, tablety, itd.). Biwak trwa krótko i nie 

odbywa się daleko, dlatego zachęcamy do 

zrezygnowania z wyposażenia zucha w telefon 

komórkowy (bardzo słaby zasięg).  Jeśli chcą 

Państwo mieć kontakt z dzieckiem poprzez 

rozmowy telefoniczne, podobnie jak na kolonii 

zuchowej, po śniadaniu wyznaczona będzie godzina 

telefonowania. Telefon wraz z ładowarką oddajemy 

podpisany w kopercie w dniu wyjazdu. Istnieje też 

możliwość skontaktowania się z drużynową lub 

przyboczną zucha, w celu zasięgnięcia informacji. 

 

 

 

 

 

Plecak/walizka zucha: podpisany imieniem i 

nazwiskiem dziecka. Zachęcamy do podpisania 

rzeczy.  

Prosimy, by dziecko brało aktywny udział w 

pakowaniu! 

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

 Śpiwór; 

 Plastikowy kubek, plastikowy talerz płytki 

i głęboki,  sztućce 

 Latarka; 

 Pidżama - ciepła; 

 Wygodne buty, sandały, adidasy, klapki 

pod prysznic, ew. kalosze; 

 Ubrania na każdą pogodę: długie i krótkie 

spodenki, koszulki, ciepła bluza; 

 Kurtka przeciwdeszczowa (trwała 

peleryna); 

 Nakrycie głowy; 

 Strój kąpielowy; 

 Środki komarobójcze;  

 Coś do pisania, rysowania; 

 Ręcznik, przybory toaletowe; 

 Mały plecak; 

 Dodatkowo: paczkę rafii w dowolnym 

kolorze i czarną koszulkę bez nadruku. 

W dniu wyjazdu: 

oddać - kartę kwalifikacyjną (jeśli ktoś jeszcze 

tego nie zrobił) 

- leki przyjmowane przez dziecko (w kopercie, 

podpisane imię i nazwisko dziecka i sposób 

dawkowania); 

odebrać kartkę z nr tel. do drużynowej dziecka  

 

Jeśli dziecko posiada chorobę lokomocyjną 

prosimy o wcześniejsze podanie leku.  


