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Komunikat Numer 3 – Oboz 'Drugi Korpus'

Koszt Obozu
Podaje do informacji że całkowity koszt obozu wyniesie £500.  Jak zostało wspomniane w
poprzednich komunikatach, koszt będzie obniżony ponieważ zdołaliśmy uzyskać
dodatkowe fundusze. Hufiec uzyskał dofinansowanie z pomocą pana Konsula
Generalnego w wysokości £100 na osobę.  To oznacza również ze dofinansowanie, o
które starają się poszczególne drużyny spowoduje że końcowy koszt obniży się jeszcze
bardziej.

W związku z tym że każda drużyna indywidualnie pracuje nad dodatkowymi funduszami
ostateczny koszt będzie potwierdzony przez drużynowego, który skontaktuje się z
Rodzicami.  On poinformuje ile pieniędzy udało się drużynie zebrać i w związku z tym jaki
będzie końcowy koszt.  Zdaje sobie sprawę ze wiele drużyn w dalszym ciągu jest w trakcie
zbierania funduszy wiec data końcowej płatnoscie będzie przesunięta na 11tego lipca.

Wszyscy drużynowi są bardzo aktywnie zaangażowani w zbieranie funduszy i robią
wszystko co mogą aby końcowy koszt był jak najmniejszy. Zdaje sobie sprawę że Rodzice
chcieliby wiedzieć jak najszybciej jaka będzie końcowa suma i dziękuje bardzo za
Państwa cierpliwość w tej kwestii.  Mogę upewnić ze żaden harcerz nie będzie musiał
zapłacić £400 (kwota obniżona po dotacji od pana konsula). Już wiem że w większości
przypadków końcowy koszt będzie to o wiele mniejszy.

Jeśli Pastwo maja dodatkowe pytania bardzo proszę skontaktować się z Drużynowym lub
ze mną.

Dotychczasowe płatności 
Chciałem przypomnieć że Rodzice którzy nie zapłacili jeszcze £300 aby to zrobili jak
najszybciej (data minęła 1wszego czerwca).  My na bieżąco ponosimy już koszty związane
z obozem i musimy mieć fundusze aby je pokryć.

Sposob płatność
Prosimy aby czeki wystawione na ‘Polish Boy Scouts Oboz Szczecin’ przesyłać na
następujący adres:

Ćw. Bernard Biel (Skarbnik Obozu)
The Bumbles
Devonshire Avenue
Amersham
Bucks
HP6 5JE

berni.biel@hotmail.co.uk
07921371006

Jest również możliwość zapłaty przez przelew bankowy na konto:

mailto:berni.biel@hotmail.co.uk


Account name: Polish Boy Scouts Oboz Szczecin
Account Number: 00144197
Sort Code: 30-97-73

You MUST use the payee reference SURNAME-INITIAL For example Robert Chomnicki
would use the reference: ChomnickiR

You MUST also kontakt skarbnik regarding the details of your payment. This is very
important in helping us keep track of your payment.

Zgłoszenia
W najbliższym czasie Druh Hubert Wawrzynczak (Sekretarz obozu) skontaktuje się z
Rodzicami harcerzy, których zgłoszenia nie zostały całkowicie wypełnione.  Bardzo proszę
aby te informacje zostały uzupełnione jak najszybciej, Tu chodzi o zapewnienie
bezpieczeństwa w czasie podroży i obozu, szczególnie ze to jest wyjazd za granice.

Informacje i następny komunikat
Transport do Włoch został już ustalony i mogę potwierdzić że autobusy będą zabierały
harcerzy z ośrodków w Bristolu, Swindon i Slough.  Ostatni komunikat prześle w środku
lipca, który poda bardziej szczegółowe informacje na ten temat.

Chciałbym również skorzystać z okazji i podziękować za poparcie i pomoc.  Wiem że
Państwo również biorą udział w zbieraniu funduszy przez działalność w lokalnych kołach
KPH lub udzielając praktycznej pomocy drużynom.  Serdecznie dziękuje bo bez Państwa
pomocy ten wyjazd nie mógłby się odbyć. 

Czuwaj!

R Chomnicki, pwd.
Komendant Obozu

07944884100
robchom@gmail.com


