Ogłaszamy nabór do Reprezentacji Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na Wyprawę Pamięci w
75. Rocznicę bitwy o Monte Cassino!
Pozwalam sobie przekazać Wam Drodzy Komendanci kilka informacji:
TERMIN: 14 – 22 maja 2019 r.
Celem wyprawy jest upamiętnienie bohaterów bitwy o Monte Cassino oraz służba
podczas uroczystości 75 rocznicy bitwy.
Uczestnikami mogą być osoby w wieku 15-25 lat, mający pisemną zgodę komendanta
Hufca oraz opłacone składki członkowskie. Uczestnik musi posiadać dowód tożsamości
(paszport/dowód osobisty).
Przyjmujemy zgłoszenia podpisane przez komendantów hufców – 5 osobowe zastępy,
w tym pełnoletni instruktor.
Podczas planowanej całodniowego Rajdu HONKER 2 zastępy stanowić będą patrol do tej
gry (czyli 2 zastępy z dwoma pełnoletnimi opiekunami).
Odpłatność za udział w wyprawie:
Dodatkowa składka zadaniowa w wysokości 350 zł oraz 25 euro (które będzie zebrane na
listę w autokarze)
Uczestnicy wyprawy otrzymają wyprawkę: softshell, koszulka, plakietka, chusta
narodowa, plecak.
Orientacyjny planowany przebieg wyprawy:
14 maja wyjazd z Wrocławia
Przejazd nocny przez Czechy
15 maja przerwa na zwiedzanie Florencji 9 godzin
Przejazd na Monte Casino do miejsca zakwaterowania– warunki schroniskowe, łóżka
piętrowe w 16 i 20 osobowych pokojach, wspólna kuchnia, prysznice i łazienki, niezbędne
śpiwory. Na bazie będą wspólne posiłki, które sami przygotujemy z produktów
przywiezionych z Polski.
16 maja – całodniowy udział w grze HONKER
17 maja – służba – przygotowanie do uroczystości lub udział w uroczystościach 75rocznicy bitwy
18 maja - służba – przygotowanie do uroczystości, pakowanie, sprzątanie swojej części
bazy oraz udział w uroczystościach 75-rocznicy bitwy na cmentarzu polskim na Monte
Casino
Wieczorem podsumowanie gry HONKER
Po podsumowaniu wyjazd do Rzymu.
Zakwaterowanie na kempingu- zakwaterowanie w domkach trzyosobowych z
łazienkami.
19 maja – Niedziela – po śniadaniu wyjazd kolejką na pl. Św. Piotra w Rzymie – udział w
modlitwie Anioł Pański oraz we mszy świętej krąg pożegnalny.
Zwiedzanie Rzymu.
Późnym wieczorem powrót na kemping.
20 maja – zwiedzanie Rzymu do ok.13.00 - przejazd do Bolonii.
Zakwaterowanie na kempingu.
21 maja - zwiedzanie miasta , wizyta na cmentarzu 2 Korpusu Polskiego, złożenie
wiązanek, zapalenie zniczy.

Wieczorem wyjazd w kierunku Wrocławia
22 maja ok. godz.9.00 powrót do Wrocławia.

Do zgłoszenia potrzebne będą dane:
Imię i nazwisko, drużyna, data urodzenia, miejsce urodzenia, nr dokumentu tożsamości.
Koniecznie rozmiar odzieży ( do koszulki i softshela)

Bardzo prosimy o zgłoszenia do 27 lutego. Ponieważ mamy do dyspozycji 40 miejsc
decyduje kolejność zgłoszeń.
Oficjalny formularz zgłoszeniowy zostanie do Was przesłany po uzyskaniu od GK ZHP najszybciej jak to będzie możliwe.
POSZUKIWANY:
Ratownik Medyczny (po kursie KPP) /Lekarz, który będzie gotów w czasie wyjazdu
sprawować opiekę nad uczestnikami podczas wyjazdu.
Oficjalny regulamin zostanie przekazany zaraz po tym, kiedy Główna Kwatera przekaże
materiały do których się zobowiązała.
W razie pytań zapraszam do kontaktu: 792212981
Pozdrawiam i czekam na informację!

phm. Kinga Pasternak

