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Szanowni Państwo,
W imieniu Skautów Europy zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie udziału 15 skautów z Rawy
Mazowieckiej i okolicy w Euromoocie 2019, który odbędzie się we Włoszech w dniach 25.07-05.08.2019.
Euromoot to spotkanie, wspólna międzynarodowa wędrówka ognisk przewodniczek i kręgów
wędrowników (młodzież 17 lat i więcej) w liczbie 4630 osób z Federacji Skautingu Europejskiego. Wędrować
będzie młodzież z 21 krajów europejskich a także z Kanady i Stanów Zjednoczonych. Z Polski będzie to ok.
700 uczestników. Jest to wielkie wydarzenie Skautów Europy, które ostatnio odbyło w roku 2007. Wtedy z
rawskich hufców udział wzięło 17 osób.
Przewodniczki z rawskiego ogniska oraz wędrownicy z rawskiego kręgu będą wędrować z bliźniaczymi
ogniskami i kręgami z Włoch, Rumunii i Francji. Panie swoją przygodę rozpoczną w Sienie, skąd będą iść
w kierunku Viterbo, zaś panowie wędrować będą z Formii do Cassino, jednak naszym ostatecznym celem
jest Rzym. Trasa pieszej wędrówki to około 80 km. Wyprawę zakończymy audiencją z papieżem
Franciszkiem 3 sierpnia w Watykanie.
Uczestnictwo naszych 15 skautek i skautów w Euromoocie będzie możliwe przy pozyskaniu 33 000 złotych
na specjalistyczny, lekki sprzęt oraz wydatki organizacyjne i logistyczne - do tej pory zebraliśmy już 12 000
zł
, a aktualnie zebrana przez nas kwota znajduje się na stronie www.rawa.skauci-europy.pl.
Prosimy o wpłaty na konto Hufca Rawskiego: 87 1090 2590 0000 0001 2311 9658 tytułem „Darowizna
EM2019” lub „Darowizna EM2019 - anonimowa”.
Na stronie www.rawa.skauci-europy.plumieściliśmy listę wszystkich osób i instytucji wspierających ten cel.
DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ ZŁOTÓWKĘ!
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Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy – Federacji Skautingu Europejskiego,założonego 15
marca 1963 r. jako stowarzyszenie międzynarodowe prawa francuskiego z siedzibą w Château-Landon we Francji, mającego status doradczy przy
Radzie Europy, jako organizacja pozarządowa.
Adres biura krajowego:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 14; 02-366 Warszawa;
tel./fax: (48) 22 822 32 29; 
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