
WYPRAWA POLARNA ZUCHÓW
11 marzec 2017

Wyprawa Polarna  Zuchów z  roku na  rok
gromadzi  większą  liczbę  zuchów  wraz  z
opiekunami.  W 2016r było to niemal  750
uczestników  z  15  hufców  Chorągwi
Dolnośląskiej.

ORGANIZATOR: 
Karkonoski Hufiec ZHP w Jeleniej Górze 

TERMIN: 11.03.2017

MIEJSCE: Okolice Karpacz. Szczegółowe miejsce wraz z mapka i zasadami
dojazdu zostaną wysłane po zamknięciu zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA:  przyjmowane są na karcie zgłoszeń do dnia  10.02.2017r
mailowo na adres karkonoski@zhp.pl. 

KOSZT: 10zł/os przy wpłatach do 10.02.2017 lub 15zł/os przy wpłatach do
5.03.2017. Opiekunowie również wnoszą opłatę

WPŁATA: wyłącznie na konto Hufca maksymalnie do 5.03.2017r
ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski

Ul. P. Skargi 19 Bud B, 58-500 Jelenia Góra
BZ WBK I o/Jelenia Góra nr 63 1090 1926 0000 0005 1400 0254

KONTAKT: 
Komenda Hufca Karkonoskiego tel. 753 000 035
druhna Marietta Matuszak tel. 731 537 254
 
CELE: 

 Integracja zuchów Chorągwi Dolnośląskiej 
 Spotkanie się instruktorów zuchowych Chorągwi  Dolnośląskiej 

i stworzenie możliwość wymiany doświadczeń. 
 Promowanie kreatywności i twórczego myślenia wśród dzieci 
 Rozwijanie sprawności fizycznej. 
 Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wykonanie zadania. 

TEMATYKA: 
Dzielne  Zuchy  i  Zuchmistrzowie  Chorągwi  Dolnośląskiej!  Nad
Hogwartem zebrały  się  czarne  chmury.  Szkoła  Magii  i  Czarodziejstwa
potrzebuje  Waszej  pomocy.  Powrócił  Ten  Którego  Imienia  Niewolno
Wymawiać.  Los  każdego  czarodzieja  i  wszystkich  fantastycznych
zwierzaków  jest  w  Waszych  rękach!  Pomóżcie  uratować  Hogwart!
Pokażcie swoją magiczną moc, razem wznieśmy różdżki w walce ze złem.

PROGRAM: 
10:30-11:00 Meldowanie się gromad (prosimy o punktualność) 
11:00-15:00 Wędrówka  po  Hogwarcie.  (gra  w  oparciu  o  pola
zabawowe)  W  tym  czasie  ciepły  posiłek  oraz  gorąca  herbata
zapewnione przez organizatora.
15:00-15:30 Podsumowanie zuchowych zmagań, wręczenie nagród.
Każdy zuch otrzyma  magiczny znaczek  na  pamiątkę   spotkania  na
Wyprawie  Polarnej  Zuchów.  Każda  gromada   otrzyma  dyplom
uczestnictwa.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Przesłanie zgłoszenia oraz wpłata w terminie.
 W  Wyprawie  mogą  uczestniczyć  Gromady  Zuchowe  wraz  z

pełnoletnimi opiekunami
 Dojazd  i  powrót  z  miejsca  wyprawy  uczestnicy  organizują  we

własnym zakresie.
 Opiekunowie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział

dziecka w WPZ
 Organizatorzy  nie  odpowiadają  ewentualne  za  kradzieże  i

zniszczenie sprzętu
 Każda Gromada zobowiązana jest

do posiadania uzupełnionej apteczki
 Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi

na odpowiedni ubiór zuchów – cała
Wyprawa odbywa się na świeżym
powietrzu bez względu na warunki
atmosferyczne

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.


