
ZIMOWISKO Laski 2020
Link do lokalizacji: https://goo.gl/maps/NFeaaHJUrGG2

INFORMACJE DLA RODZICÓW
Miejsce: Parafia Matki Boskiej Królowej Meksyku, 
Adres: 3 Maja 40/42, 05-080 Laski
Telefon: 22 752 21 07
Termin: 27-29.03 2020 r.
Opieka: Stare Wilki 
Koszt: 150 zł 
Dojazd: We własnym zakresie do godziny 18.00 dn. 27.03.2020 piątek.
Powrót: Przyjeżdżamy po dzieci o godz. 16.00 dn. 29.03.2020 w niedzielę. 
Kontakt w trakcie Zimowiska:
Proszę,  żeby  chłopcy  nie  brali  telefonów komórkowych.  Jeśli  Państwo chcieliby  się  z  nimi
skontaktować proszę dzwonić na mój numer, najlepiej po 22:00 (początek ciszy nocnej). 
Rafał Cendrowski Akela

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZABIERAMY:

 Koszula mundurowa Wilczkowa – BEZWZGLĘDNIE !!!
 Spodnie do munduru (najlepiej granatowe sztruksy lub zbliżone wyglądem)
 Sweter mundurowy (granatowy z naszywkami jak na koszuli)
 Beret, Chusta – BEZWZGLĘDNIE !!!
 Śpiwór,  poduszeczkę oraz dres do spania. – nie bierzemy Karimaty – śpimy na łóżkach
 Dwie koszulki
 Kurtka, spodnie, czapka, szalik i rękawiczki na dwór
 Kapcie-klapki pod prysznic lub/i miękkie buty do chodzenia po ośrodku
 Bielizna na zmianę
 Kronikę, książeczkę Mowgliego, sakiewkę – Sobieradkę (plecaczek) – BEZWZGLĘDNIE !!!
 przybory do higieny osobistej, Ręcznik
 scyzoryk, linkę do 2 m
 latarkę małą
 Legitymacja Szkolna,
 kompas jeśli posiada
 Najlepiej spakować do plecaka, tak aby zmieścić w środku cały bagaż łącznie ze śpiworem, 

najlepiej otwierany od góry
 Proszę podpisać rzeczy. Jeśli wilczek sam spakuje swój plecak, to jest większa 

szansa, że przywiezie do domu wszystko co spakował. 
 Leki: jeśli trzeba podawać leki chłopcu proszę o przekazanie leków wraz z instrukcją 

podawania. Samowolnie nie podajemy żadnych leków chłopcom. 

Czego wilczek nie powinien brać:

Telefonu komórkowego, Gier (kart, gier elektronicznych, itp.)
Słodyczy
Kieszonkowego większego niż 20zł (i tak nie będzie kiedy, gdzie i na co wydawać...)

Rafał Cendrowski, Akela 25 GWa

PRZYPOMINAM, ŻE WSZYSTKIE WILCZKI MUSZĄ POSIADAĆ ELEMENTY MUNDURU oraz
WYPOSAŻENIA ZAZNACZONE NA CZERWONO.

https://www.google.pl/search?newwindow=1&client=firefox-b&q=o%C5%9Brodek+charytatywno+-+opieku%C5%84czy+caritas+diecezji+warszawsko+-+praskiej+polska+telefon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqr4xPyTAx1NLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwAhWoOhQgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiRmduOnt7RAhXEIpoKHSY5B0EQ6BMIbzAP
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&dcr=0&q=parafia+matki+boskiej+kr%C3%B3lowej+meksyku+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkxNygqLtOSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwHwhGYSLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjKw-TQ95vYAhXK16QKHRSZAdIQ6BMIjgEwEw
https://goo.gl/maps/NFeaaHJUrGG2

