
                                                                                          

                                                  

 
          27go wrzesnia 2011 

MINI-ZŁAZ „NOWY SZCZYT XXII“ 
 
Tej jesieni coroczna akcja wspólna, chorągwialny mini-złaz wędrowników i wędrowniczek, odbędzie 
się w Kinver Scout Camp, Staffordshire. Jest to szansa aby spotkać rówieśników z całego kraju i 
brać udział w niesamowitch i urozmaiconych zajęciach wędrowniczych w nowym miejscu. Podczas 
mini-złazu będzie okazja do zabawy i wędrówki w okolicach od których są zawsze niezapominane 
wspomnienia! 
Dalsze szczegóły będą podane po ostatecznym terminie oddawania zgłoszeń. 
 
MIEJSCE: Kinver Scout Camp, The Compa, Kinver, Staffordshire, DY7 6HR 

www.kinvercamp.org.uk 
 
ZBIÓRKA: Piątek 28go października 2011 od godziny 20.30 do 21.30 
 Dojazd i powrót we własnym zakresie. Jeśli będzie wystarczająco zgłoszeń, 

referenci/namiestnicy w hufcach będą mogli zorganizować wspólny transport z 
danych ośrodków. 

 
ZAKOŃCZENIE: Niedziela 30go października 2011 o godzinie 14.30 
 
UCZESTNICTWO: W mini-złazie mogą brać udział wędrowniczki i wędrownicy aktywni w pracy 

swoich jednostkach, w wieku 15+ (wędrowniczki na wniosek hufcowej). 
 
KOSZT: £35.00 – Czeki powinne być wystawione na konto „Miss A Holesz”. 
 
EKWIPUNEK: Pełny wędrowniczy mundur, osobisty ekwipunek na trzy dniową wyprawę. 
 Niezbędne: śpiwór, latarka, nieprzemakalne, buty do marszu, log wędrowniczy 

lub książeczka wędrowniczek, instrumenty muzyczne i śpiewnik. 
 
ZGŁOSZENIA:        Wypełnione zgłoszenie z pełną opłatą należy przesłać do dnia  
 15go października 2011. W wypadku spóźnionego zgłoszenia, proszę zgłosić 

swój udział telefonicznie 07814284977 i opłatę w sumie £40.00 przywieźć na 
mini-złaz gotówką. Należy także zawiadomić o zgłoszeniu, swojego 
przełożonego na własnym terenie (hufcowego/hufcowej przez drużynowego). 

 
 Zgłoszenia:  Dhna Aniela Holesz, 57 Elizabeth Street, Elland, HX5 0JH 
    Tel: 07814284977  
    Email: aholesz@hotmail.com 
 
 
Wszystkie pytania dotyczące uczestnictwa lub programu należy kierować przez e-mail lub 
telefonicznie. 
 
        

CZUWAJ! 
 

Aniela Holesz pwd       Piotr Czerniajew phm 
      Komendantka       Referent Wędrowników 

 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
 
  Chorągiew Harcerek w Wielkiej Brytanii  Chorągiew Harcerzy w Wielkiej Brytanii 

  Referat Wędrowniczek       Referat Wędrowników 
 



  
 

ZGŁOSZENIE NA MINI-ZŁAZ  
 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Stopień  ………………………………………………  Stopień wędrowniczy ……………………………… 
 
Funkcja ………………………………………………   Data Urodzenia      ………………………………… 
 
Adres…………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon ………………………………………………    Email ……………………………………………… 
 
 
Podpis ………………………………………………      Data  ………………………………………………. 
(rodziców jeśli uczestnik/czka ma poniżej 18 lat) 
 
 
Powiadomiłam/em hufcowej/hufcowego że wysłałam/em zgłoszenie na Mini-złaz  
 
 
…………………………… 
 
           (podpis uczestniczki/ka) 
 
 

 


