XVII WATRZAŃSKA WIOSNA
16-lecie Szczepu „Watra”
Oj, będzie się działo…
8 IV (piątek)
• godz. 17:17, 52° 1'12.71"N, 21° 1'35.92"E – zbiórka chętnych na grę towarzysko-przygodową, dla

wędrowniczek i wędrowników (zapraszamy również funkcyjnych oraz dawnych harcerzy i harcerki
szczepu). Tematyka – Ściśle Tajna. Przyda się latarka i ekwipunek do spania w warunkach podłogowoogrzewanych.

9 IV (sobota)
• 9:00 na skrzyżowaniu ul. Kaczeńców i Alei Wzgórz startuje bieg dla harcerek i harcerzy. Fabuła – „Sherlock
•
•
•
•

Holmes”.
11:00 pod Dębem swój bieg będą miały zuchy. „Akademia Pana Kleksa”.
13:30 pod Dębem zapraszamy na jak zawsze pyszną zupę (dlatego weźcie menażki).
14:30 również pod Dębem odbędzie się apel. Oczywiście nie może zabraknąć wyśmienitego tortu, na który
zapraszamy rodziców i przyjaciół.
Aby tradycji stało się zadość najprawdopodobniej będzie padało, dlatego należy pamiętać o odpowiednim
ekwipunku (i menażkach)!

10 IV (niedziela)
•

10:45 pod kościołem zbiórka wszystkich harcerzy i harcerek na Mszę (obowiązują mundury oczywiście).
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