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Warunki uczestnictwa 

Nazwa formy HALiZ Obóz 3 NMGZ, 36 NMGZ, 51 PDH i 434 PDH 

Typ formy 

HALiZ Obóz stały 

Adres obozu 

Harcerska Baza Obozowa Krzeczków 

Krzeczków, 66-232 Mostki 

Czas trwania obozu 24 lipca - 6 sierpnia 2017 (harcerze), 24 – 30 lipca 2017 (zuchy) 

Dane organizatora ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Poznań - Nowe Miasto 

Data i godzina wyjazdu 24 lipca 2017, 07:00 Miejsce wyjazdu Parking LIDL ul. Zamenhofa 

Data i godzina powrotu 

30 lipca 2017 (zuchy), 14:00 

6 sierpnia 2017 (harcerze), 14:00 Miejsce powrotu j.w. 

Kontakt z organizatorem podczas 

trwania obozu 
Komendant phm. Marcin Berlik 601 804 875 

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW (można podać nr polisy) Polisa JPB Nr 12430132 

Kadra obozu 

Opiekę nad dziećmi sprawować będą instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego: 

Komendant: phm. Marcin Berlik (601 804 875) 

Zastępca komendanta: pwd. Weronika Grat (511 523 803), drużynowa 434 PDH 

Kwatermistrz: pwd. Małgorzata Matysiak (607 397 536), drużynowa 51 PDH 

 

Wychowawcy: pwd. Karolina Sobalak, pwd. Franciszek Bryska, pwd. Agata Pruss, pwd. Weronika Grat, 

pwd. Małgorzata Matysiak 

Warunki socjalne podczas obozu 

Obóz zorganizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Uczestnicy obozu będą spali w namiotach – maksymalnie po 6 osób – 

na własnoręcznie robionych pryczach (harcerze) lub kanadyjkach (zuchy). Obóz prowadzony jest metodą harcerską – uczestnicy będą brać udział 

w pełnieniu służby wartowniczej, porządkowej, ewentualnej pomocy kuchennej. Część kuchenna i sanitarna znajdują się na stanicy, jest tam 

również wydzielone strzeżone przez ratownika kąpielisko. 

Ramowy program pobytu 

 

7.30 – pobudka, gimnastyka poranna 

7.50 – 8.20 – toaleta poranna, sprzątanie 

8.20 – 8.50 – apel 

9.00 – 9.30 – śniadanie 

9.45 – 14.00 – zajęcia programowe 

14.00 – 14.30 – obiad 

14.30 -15.30 – cisza poobiednia 

15.30 – 18.30 – zajęcia programowe 

18.30 – 19.00 – kolacja 

19.00 – 21.30 – zajęcia programowe 

21.30 – 22.00 – toaleta wieczorna 

22.00 – cisza nocna 

 



Warunki uczestnictwa  
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Posiłki 

Liczba posiłków 

w ciągu dnia 
4 (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) 

Sposób przygotowania 
Posiłki będą przygotowywane przez osoby zatrudnione w kuchni na stanicy, zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami sanitarnymi. 

Warunki zgłoszenia uczestnictwa 

Aby zostać uczestnikiem obozu należy: 

 do 15 maja wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł 

 do 21 maja oddać wypełnioną kartę kwalifikacyjną do drużynowej (proszę zwrócić szczególną uwagę na szczepienia dziecka) 

 do 31 maja, po zatwierdzeniu karty kwalifikacyjnej, wpłacić pozostałą część kwoty, czyli 550 zł harcerze i 350 zł zuchy. 

 

Płatności należy dokonywać na konto: 

ZHP Chorągiew Wielkopolska  

Hufiec Poznań Nowe-Miasto Im. Bolesława Chrobrego 

ul. św. Marcin 80/82 61-809 Poznań 

BZ WBK III o/Poznań, 85 1090 1359 0000 0001 1983 6518 

 

Tytułem: „HAL Krzeczków-numer jednostki-Imię nazwisko” 

np. „HAL Krzeczków-11NMGZ-Jan Kowalski” 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika 

CO ZABIERAMY? (całość pakujemy w jeden PLECAK, najlepiej 
podpisany nazwiskiem) 

 Pełne umundurowanie (mundur, pas, zielone spodnie długie, 

spodenki/spódnica, ciemne buty za kostkę, nakrycie głowy) 

 Śpiwór, (karimata nie jest niezbędna), dres do spania 

 Latarkę i baterie na zmianę, notatnik harcerski, przybory do 

pisania, śpiewnik, nóż harcerski, gwizdek, kompas/busola, kartę 

próby na aktualnie zdobywany stopień 

 Menażkę, niezbędnik, kubek 

 Kosmetyczkę (mydło, pastę i szczoteczka do zębów, grzebień, 

szampon), ręcznik (duży, mały), przybory do prania, do czysz-

czenia butów, do szycia 

 Ubrania na zmianę (bieliznę, koszulki, spodnie, ciepłą bluzę, 

strój sportowy, kąpielowy) 

 Obuwie do munduru, sportowe, ewentualnie sandały, klapki 

 Indywidualną apteczkę (Jeśli dziecko zażywa leki, prosimy 

wpisać to w kartę kwalifikacyjną, a leki z opisem dawkowania, 

w podpisanym woreczku należy wręczyć drużynowej na zbiórce) 

 
PODRĘCZNY PLECAK: legitymacja szkolna, kurtka przeciwdesz-

czowa, nakrycie głowy na słońce, prowiant na podróż (mała woda, 

przekąska) 

 

NIE ZABIERAMY: 

 Żadnych cennych rzeczy, odtwarzaczy mp3, gier elektronicz-

nych. 

 Telefony komórkowe uczestnicy biorą na własną odpowiedzial-

ność, będą one przechowane w depozycie, w zamkniętej 

skrzynce i wydawane podczas ciszy poobiedniej na 30min (kon-

takt z kadrą drużyny i obozu możliwy jest całą dobę). 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa 

Uczestnik, który z ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w formie wypoczynku, jest uprawniony do wystąpienia do organizatora formy wypo-

czynku  o zwrot wniesionej odpłatności. W przypadku rezygnacji do 15 lipca 2017 zostanie zwrócone 50% wpłaty, w późniejszym terminie nie 

będą dokonywane zwroty. 

Dodatkowe informacje 

Podczas obozu uczestnicy mogą być zabierani z terenu obozu wyłącznie przez swych rodziców/opiekunów prawnych. Jeśli życzą sobie Państwo, 

by Państwa dziecko mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków dalszej rodziny), niezbędne będzie złożenie takiej deklaracji w formie 

pisemnej w obecności przedstawiciela organizatora wypoczynku. 

 

Informujemy, że podczas trwania obozu uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących praktykach religijnych: niedzielna Msza 

święta w obrządku rzymskokatolickim, wieczorne modlitwy. 

 

Nie planujemy w tym roku odwiedzin rodziców podczas obozu. 

 

Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z Państwem dostępnymi nam sposobami w oparciu o 

dane podane przez Państwa w karcie kwalifikacyjnej wraz z dodatkiem. Jeśli nie uda nam się nawiązać kontaktu, a sytuacja będzie tego wyma-

gała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia Państwa dziecka. 

 


