Zalesie Górne, 6 czerwca 2013

ZGRUPOWANIE OBOZÓW OBWODU PIASECZNO ZHR
WYKAZ TERMINÓW OBOZOWYCH
PAKOWANIE CIĘŻARÓWKI
1 lipca (poniedziałek) o godz. 16:00 w naszym magazynie przy ul. Świetlanej 4.
Prosimy również Rodziców o pomoc przy pakowaniu!
Jeśli ktoś zabiera na obóz rower (do czego gorąco zachęcamy), to należy go przyprowadzić
na pakowanie, PODPISANY i odpowiednio zabezpieczony do transportu (kierownica i przerzutki
osłonięte np. tekturą).
WYJAZD GRUPY KWATERMISTRZOWSKIEJ
1 lipca wieczorem, po pakowaniu ciężarówki. Listę osób jadących na kwaterkę podają drużynowi.
Jedziemy samochodami osobowymi.
Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do pomocy w kwaterce – gwarantujemy niezapomniane
przeżycia ciesielsko-hydrauliczno-budowlane. Chętnie też przyjmiemy pomoc w postaci zawiezienia
części z nas na miejsce swoim samochodem.

•
•
•

WYJAZD OBOZU – 6 LIPCA (SOBOTA) WIECZOREM
Zbiórki wyjazdowe drużyn:
Z Zalesia Górnego (2 MDH-y i 4 MDH-ek) – o godz. 21:00 na parkingu przed kościołem
w Zalesiu Górnym (skrzyżowanie ul. Leśnych Boginek i Sarenki)
Z Zalesia Dolnego i Czachówka (3 MDH-y i 7 MDH-ek) – o godz. 21:00 na parkingu przed
kościołem w Zalesiu Dolnym (ul. Modrzewiowa 3)
Z Góry Kalwarii – na parkingu przed kościołem parafialnym w Górze Kalwarii (ul. Ks. Sajny 2).
Godzinę podamy wkrótce, jak tylko zakończymy rozmowy z firmą autokarową.
Na zbiórkę wyjazdową przychodzimy w mundurach, z ekwipunkiem obozowym spakowanym w
jeden plecak, z którego nic nie dynda. Nie niesiemy nic w rękach. Listę ekwipunku podają
drużynowi.

Jak jedziemy na obóz?
Autokarami do dworca Warszawa Wschodnia. Stamtąd pociągiem TLK „Szczecinianin” do Dobiegniewa,
gdzie przesiadamy się znów w autokary, które dowiozą nas na miejsce obozu.
POWRÓT Z OBOZU – 28 LIPCA (NIEDZIELA)
Wracamy w to samo miejsce, z którego ruszaliśmy, 28 lipca ok. godziny 21—22. Będziemy jechali
pociągiem InterRegio „Bosman”.
ROZPAKOWYWANIE CIĘŻARÓWKI
29 lipca, w dzień po powrocie z obozu, w godzinach przedpołudniowych w magazynie na Świetlanej 4
będziemy musieli rozpakować ciężarówkę. Z powodów logistycznych nie możemy w tej chwili dokładnie
powiedzieć, o której to będzie godzinie.
W razie pytań prosimy kontaktować się z drużynowymi.

CZUWAJ!
(-) phm. Jan Kamiński
komendant obozu, druż. 2 MDH-y
tel. 602 199 161

(-) pwd. Maja Budner
drużynowa 7 MDH-ek
tel. 602 420 298

(-) wędr. Joanna Dunin
drużynowa 6 MDH-ek
tel. 600 705 280

(-) wędr. Alicja Jasińska
drużynowa 4 MDH-ek
tel. 694 150 798

(-) pwd. Krzysztof Woroniecki
drużynowy 3 MDH-y
tel. 508 332 731

(-) ćw. Michał Malinowski
drużynowy PDH-y w Górze Kalw.
tel. 601 322 50

