
 
 
 
 
 
 
 

W dniach 17-go do 20-go Maja planowana jest biwak dla harcerzy i wędrowników. 
  
Lokacja Wycieczki: Kaszuby, oraz okolice Kaszub i Barry’s Bay, Ontario 

 Biwak będzie bazować na terenie Podhala i na Kaszubach 

 Podczas biwaku, będą wędrówki i zajęcia w okolicach kaszub i Algonquin Park. 

 
Termin/Transport: Prosimy aby rodzice organizawali car pooling na Kaszuby. Harcerze, którzy nie mają 
transportu, prosimy o zgłoszenie do kadry. Możliwie będą miejsca w samochodach z kadrą i w autobusie z 
innymi jednostkami harcerskimi. Możliwości transportu będą ograniczone także prosimy o pomoc i 
organizowaniu transportu wraz z KPH. Transport będzie ustalony po otrzymaniu zgłoszeń. 

Harcerze, którzy będą dowiezieni przez rodziców, musza się zameldować do kadry w piątek wieczorem (17-go 
Maja) na Stanice Podhala na Kaszubach, nie daleko Barry’s Bay, Ontario. (Kadra oczekuje dojechać około 
godziny 10:00 pm.) 

 Wycieczka zakończy się około godziny 12:00 pm w poniedziałek, 20-go Maja i młodzież wyjeżdzająca z 
rodzicami morze być odebrana pomiędzy godziną 12:00 pm – 12:30 pm ze stanicy Podhala.  

 

Opłata:  Opłata za wycieczkę (bez transportu) wynosi $60 za osobę. Oplata za transport będzie ustalona. 

 Opłaty za harcerzy z prosimy dostarczyć w gotowce lub czekach w walucie kanadyjskiej. Czeki prosimy 
wystawić na P.S.A. Szczep “Podhale”. 

Przypominamy ze wszyscy uczestnicy wycieczki musza przywieźć pełny mundur harcerski. 
 
Spanie: Prosimy aby harcerze zabrali ze sobą ciepły śpiwór i koc, oraz dmuchane materace lub maty do spania. 

Lekarz: W razie wypadku lub choroby, uczestnik będzie zawieziony do szpitala. Każdy uczestnik musi 
mieć osobiste ubezpieczenie medyczne (np. Ontario Health Card) 

Pogoda: Pogoda na Kaszubach w Maju może być różna. Czasami się trafia że jest ciepło, ale może być zimno i 
pochmurnie. W każdym wypadku młodzież powinna być gotowa na każda pogodę i zabrać ze sobą kurtkę, 
sweter, czapkę i inne cieple ubrania. Oprócz tego, jest bardzo ważne aby każdy uczestnik miał dobre buty do 
zajęć polowych, ponieważ będziemy mieli dużo zajęć ruchowych na dworze, oraz buty na zmianę. 

Zgłoszenia: Zgłoszenia na wyjazd muszą być w pełni wypełnione, wraz z podpisami we wszystkich 
zaznaczonych miejscach, i dostarczone do kadry szczepu podczas zbiorek, najpóźniej 6-go Maja. 

 

Jeżeli kadra nie otrzyma wystarczającą ilość zgłoszeń do 3-go Maja, wycieczka będzie odwołana. 
 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO W KANADZIE 
SZCZEP PODHALE 

Wycieczka Harcerska – May Long Weekend 2019 
 



 
EKWIPUNEK WYCIECZKI DLA HARCERZY 

 
Przepisowy Mundur Harcerski: - Pełny mundur harcerski (długie spodnie dla harcerzy) 
 
Ubrania: - kurtka, czapka, 2 swetry, 2 koszulki, 3 pary majtek i skarpet, 2 pary długich spodni 
np. Jeansy, buty na zajęcia i wędrówki polowe, i lekkie buty do zabawy polowej i w barakach. 
 
Do Spania: - śpiwór i koc, piżama, dmuchany materac lub mata do spania. 
 
Przybory Toaletowe: - W woreczku - szczotka do zębów, pasta, mydło w pudełku, kubek oraz 
ręcznik.  
 
Przybory do Jedzenia: - W woreczku - Menażka, łyżka, nóż, widelec, kubek. 
 
RÓŻNE: - Materiały harcerskie (książki i podręczniki harcerskie), igła, 
nici, zapasowe guziki, agrafki, notes i papier do pisania, długopis i 
ołówki, latarka i baterie, busolę (kompas), gwizdek, nóż harcerski, mały 
plecak/chlebak na wycieczki. 
 
 
Harcerz umieści cały ekwipunek z wyjątkiem śpiwora i koca w jednym plecaku lub torbie, 

walizki dla harcerza są nie odpowiednie i niewygodne. 
 

 

Apelujemy do wszystkich uczestników, jak również do rodziców wysyłających swoje dzieci 
na biwak, o nie przywożenie ze sobą żadnych elektronicznych urządzeń (np. ipods, ipads, 

telefonów, odtwarzaczy muzyki, itp) drogich ubrań, większych sum pieniędzy lub 
czegokolwiek, co mogłoby mieć dużą wartość. Kadra nie jest w stanie dopilnować 

wszystkich osobistych rzeczy harcerzy. 

Wszelkie urządzenia ektroniczne i inne zabronione rzeczy przywiezione na biwak będą 
skonfiskowane przez kadrę na czas biwaku.  

Komenda obozu zastrzega sobie prawo do rewizji rzeczy osobistych i toreb uczestników. 

Również apelujemy o nie przywożenie jakichkolwiek słodyczy i słodkich napojów. 

Związek Harcerstwa Polskiego w Kanadzie i Kadra Biwaku nie bierze żadnej 
odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub zniszczone. 

 
~> Wszystko powinno być wyraźnie podpisane nazwiskiem harcerza. <~ 

 
 
 
 


