RAJD STYCZNIOWY
Kiedy: 27-29 stycznia – rozpoczęcie 27.01 godz. 19.00, zakończenie 29.01 około godz. 12.00.
Gdzie: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Praxis w Łąkach Radzymińskich.
Co zabieramy:
- mundur
- przybory toaletowe
- dodatkową zmianę odzieży
- buty na zmianę (tenisówki, kapcie etc.)
- śpiwór (jeśli ktoś nie ma wystarczą koc i prześcieradło)
- karimata (jeśli ktoś nie posiada to też damy radę)
- picie i jedzenie (na śniadania i kolację)
- latarka
- prowiant na kolację i śniadanie,
- ciepłe ubranie (planowane jest wyjście na dwór)
- i oczywiście dobry HUMOR 
Ramowy plan imprezy (szczegóły jak na razie to tajemnica ) :
Piątek:
19.00 – 19.30 – zakwaterowanie,
19.30 – 20.00 – poznajmy się,
około 20.00 – kolacja,
21.30 – świeczkowisko, śpiewanki,
23.00 – cisza nocna.
Sobota:
8.30 – pobudka,
9.00 –9.30 – śniadanie,
9.30 – apel,
10.00 – rozpoczęcie gry terenowej
trasa harcerska gra 10-15 (w trakcie gry obiad)
trasa zuchowa gra 10-13
13.00-13.30 – obiad
14.30 – 16.00 – gry i zabawy zuchowe
16.30 – 19.00 – prezentacja środowisk/drużyn, wspólne podsumowanie dnia, śpiewanki
19.30 – kolacja
20.00 – 22.00 – świeczkowisko/ognisko
22.30 – cisza nocna
Niedziela:
8.30 – pobudka,
9.00 – śniadanie,
9.30 – 10.30 – praca w drużynach/gromadach,
11.00 – 11.30 pakowanie, sprzątanie,
11.30 – apel, wręczenie plakietek i sprawności, zakończenie biwaku.

Koszt: proponujemy składkę w wysokości 35 pln płatną w dniu imprezy. W jej skład wejdą
okolicznościowa plakietka, ubezpieczenie uczestnika, obiad w sobotę, materiały programowe oraz
herbata i drobne wiktuały przez cały czas biwaku.
Dzieci transportujemy do i z imprezy we własnym zakresie. Do Łąk Radzymińskich dojechać linią L31
(http://www.ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&q=L31.). Jeśli macie Państwo jakiś problem
proszę o kontakt – pomożemy . W przypadku dzieci z drużyny działającej w SP1 kadra drużyny
zakłada dojazd/powrót razem z Radzymina linią L31
Ze względów organizacyjnych proszę osoby które tego jeszcze nie zrobiły o POTWIERDZENIE
obecności dzieci mailowo (tomasz.godlewski@zhp.net.pl) jak NAJSZYBCIEJ JAK TO JEST MOŻLIWE
do swoich drużynowych lub sms do komendanta – (501 44 96 31).
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