Wyprawa 24 – 26 paŸdziernika 2014
Informacje szczegó³owe
Ju¿ nied³ugo spotkamy siê w Warszawie w gronie Komend Kursów - Laureatów konkursu dotacyjnego
Skole 2013 i Skole 2014. W zwi¹zku z tym podajemy niezbêdne informacje i szczegó³y. Prosimy o dok³adne
zapoznanie siê. W razie pytañ i w¹tpliwoœci prosimy o kontakt:
Wyprawa-skole@harcerstwo2stulecia.pl
W imieniu organizatorów
Magda Karowska-Koperwas
Robert Niko³ajew

Co teraz nale¿y zrobiæ?
Ostatecznie potwierdziæ swoj¹ obecnoœæ poprzez:
»-

wys³anie e-maila na adres Wyprawy: wyprawa-skole@harcerstwo2stulecia.pl z imionami i nazwiskami

uczestników Wyprawy wraz z PESELEM ka¿dej osoby. To jest absolutnie konieczne ze wzglêdu na
przepisy bezpieczeñstwa obowi¹zuj¹ce w Belwederze! Prosimy równie¿ o zaznaczenie, jeœli ktoœ nie
mo¿e jeŸdziæ na rowerze lub p³yn¹æ ³odzi¹ (jako pasa¿er)
- wp³acenie 10 z³ (od uczestnika) na konto Fundacji: Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia
Volkswagen Bank Polska SA
nr konta: 14 2130 0004 2001 0581 1153 0001

podaj¹c w tytule wp³aty: „Wyprawa” oraz imiona i nazwiska osób, za które jest dokonana wp³ata.
Prosimy o przys³anie numerów PESEL oraz dokonanie wp³at najpóŸniej do 15 paŸdziernika.
Uwaga! Jeœli siê pojawisz na Wyprawie bez uprzedniej zapowiedzi - nie mo¿emy Ci zagwarantowaæ
posi³ku (jak i miejsca na wszystkich wêdrówkowych atrakcjach).
Jeœli masz jakieœ specyficzne ograniczenia ¿ywieniowe (np. dieta bezglutenowa) - skontaktuj siê z nami
bezpoœrednio, coœ ustalimy.

Co zabraæ?
Standardowe wyposa¿enie uczestnika konferencji instruktorskich ?, a poza tym:
- œpiwór, karimatê, kubek,
- ma³y plecak turystyczny,
- wygodne, turystyczne ubranie (uniwersalne, tak aby mo¿na by³o w nim m.in. p³yn¹æ ³odzi¹ i jechaæ
rowerem) w tym koniecznie kurtkê/pelerynê przeciwdeszczow¹,
- dowód osobisty lub ew. inny dokument to¿samoœci,

Gdzie zaczynamy?
24 paŸdziernika - pi¹tek
godz. 18.00 – zbiórka przy pomniku Józefa Pi³sudskiego (zbieg Alei Ujazdowskich, ul. Belwederskiej
i ul. Bagatela) przy Belwederze. Nale¿y mieæ ze sob¹ dowód osobisty (lub ew. inny dokument to¿samoœci).
UWAGA! Je¿eli ktoœ nie mo¿e dojechaæ punktualnie – prosimy o informacje wraz z podaniem planowanej
godziny przyjazdu.

Gdzie koñczymy?
26 paŸdziernika – niedziela
ok. godz. 12.30 – Julinek, Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy – Leszno.
UWAGA! Je¿eli ktoœ nie mo¿e uczestniczyæ w Wyprawie do koñca – prosimy o informacje wraz
z podaniem planowanej godziny wyjazdu.

Co siê bêdzie dzia³o?
Mamy nadziejê, ¿e Wyprawa to bêdzie DOBRY czas… ¿e bli¿ej siê poznamy, ¿e odwiedzimy zupe³nie
nowe miejsca, ¿e zobaczymy Warszawê z innej ni¿ zwykle perspektywy, ¿e wymienimy doœwiadczenia
kursowe i wspólnie wpadniemy na zupe³nie nowe pomys³y i rozwi¹zania.
A oto plan:
Pi¹tek – 24 paŸdziernika
18.00 - zbiórka (pomnik Józefa Pi³sudskiego przy Belwederze)
- uroczyste zakoñczenie II edycji Konkursu Kszta³ceniowego Skole 2014 w Belwederze
- zwiedzanie Belwederu
- kolacja
- kominek – wprowadzenie do Wyprawy - stopnie i sprawnoœci
ok. 20.30 – zakoñczenie programu w Belwederze i spacer historyczny w miejsce noclegu (Gimnazjum i
Liceum Sióstr Nazaretanek, ul. Czerniakowska 137).
- spotkanie w gronie zespo³ów zadaniowych
ok. 22.30 – zakoñczenie dnia
Nocleg w œpiworach, na karimatach.

Sobota – 25 paŸdziernika
Msza Œw. dla chêtnych
pakowanie
8.00 – œniadanie
9.00 – przejœcie /przejazd na Cypel Czerniakowski
- sp³yw ³odziami przez Warszawê w okolice rez. £awice Kie³piñskie - przejazd rowerami do Palmir
- odwiedzenie Cmentarza- Mauzoleum w Palmirach, zwiedzanie Muzeum - przejazd do Julinka/ Leszna
ok. 15.30 – posi³ek - czas na odpoczynek i rozlokowanie siê
ok.17.00 – wspólne zajêcia warsztatowe stopnie i sprawnoœci

- trudnoœci - przyczyny problemów

ok. 18.30 – praca w zespo³ach zadaniowych
20.00 – kolacja niespodzianka
- ci¹g dalszy prac zespo³ów zadaniowych
22.30 – zakoñczenie dnia
Nocleg w warunkach hotelowych, w œpiworach ;)
Uwaga, w sobotê przez wiêkszoœæ dnia poruszamy siê z ma³ymi plecakami w strojach turystycznych. Du¿e
plecaki zostan¹ zawiezione samochodem na miejsce noclegu.
Niedziela – 26 paŸdziernika
Msza Œw.
8.30 – œniadanie - praca w zespo³ach
11.15 – podsumowanie Wyprawy i pracy zespo³ów zadaniowych
ok. 12.00 – zakoñczenie Wyprawy, po¿egnanie
12.30 – obiad
- wyjazd

Na niedzielny obiad mo¿na zamówiæ zupê (kalafiorowo-broku³ow¹), oraz jedno z drugich dañ:
- pierogi ruskie
- pierogi z kapust¹
- schabowy z grillowanymi warzywami i z ziemniakami
Do wszystkich drugich dañ bêd¹ tak¿e surówki.
Jeœli potwierdzisz swój przyjazd, a nie podasz preferencji obiadowych, dostaniesz losowe 2-gie danie.

Praca w zespo³ach zadaniowych
Pi¹tek to czas na poznanie siê i omówienie planu dzia³ania. Sobota i niedziela to wspólna praca. Wraz z t¹
informacj¹ zosta³y wys³ane listy od szefów zespo³ów zadaniowych. W oddzielnym pliku zosta³ podany
podzia³ na zespo³y – dokonany na podstawie deklaracji ze zg³oszenia. Jeœli w zg³oszeniu brakowa³o
deklaracji – przydzia³ jest przypadkowy – dla zapewnienia podobnej liczby uczestników prac
poszczególnych zespo³ów.
Bardzo prosimy o ponowne przeczytanie tekstu hm. Andrzeja Starskiego, który by³ wys³any w czerwcu i o…
refleksjê. Bêdzie to dobry punkt wyjœcia do naszych dyskusji, stawiania pytañ, szukania rozwi¹zañ.
Do zobaczenia
Czuwaj!

