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Wiosenna narada Pilotów w Funce - Komunikaty
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Znany jest juz termin i miejsce wiosennej narady Kierownictwa Harcerskich Drużyn Wodnych i
Żeglarskich ZHP.
Gdzie?
Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej/Harcerski Ośrodek Wodny Funka nad jeziorem
Charzykowskim.
Kiedy?
9-11 kwietnia 2010 roku (2 noclegi)

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką szeroko rozumianego
wychowania wodnego. Spotkanie jest otwarte dla kadr drużyn wodnych niezależnie od pełnionej
funkcji oraz dla tych instruktorów, którzy chcieliby wprowadzić elementy wychowania wodnego w
swoich „lądowych” środowiskach.
W programie:
spotkanie kierownictwa – wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział w dyskusji z głosem
doradczym. Swoją obecność na spotkaniu potwierdził Skarbnik ZHP, który zamierza
przedstawić stanowisko w sprawie Centrum Wychowania Morskiego ZA "Zawisza Czarny II".
szkolenie z pozyskiwania środków,
zapoznanie z ośrodkiem w Funce,
wspólne żeglowanie,
ognisko,
spotkania integracyjne mające na celu przede wszystkim poznanie się przedstawicieli
wodniaków z całej Polski, wymianę doświadczeń,
program nie jest jeszcze zamknięty, czekamy na propozycję od środowisk…
Odpłatność:
Członkowie Kierownictwa tj. Kierownik HDWiŻ, Piloci Chorągwi bądź osoby odpowiadające za sprawy
wychowania wodnego w Chorągwi, Dyrektor CWM – nie ponoszą kosztów.
Pozostali uczestnicy 100 zł, w tym nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe.
Istnieje możliwość zabrania ze sobą osoby towarzyszącej w miarę wolnych miejsc.
Szczegółowe informacje zostaną opublikowane w zakładce Pilota na stronie Chorągwi KujawskoPomorskiej http://kp.zhp.pl/
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Tel. kom. (0)515 368 493.
Z ośrodkiem można się zapoznać na stronie http://funka.pl/.
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