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1. Dane ogólne.  
Miejsce: Jez. Dołgie, Dyminek k. Szczecinka  
Termin: 9 VII – 31 VII 2013r.  
Cena: 770 zł  
Komendant obozu: phm. Tomasz Ceranek HR  
Drużyny uczestniczące w obozie: 15 PDH Ingonyama im. R. Traugutta 
oraz 32 PDH Czarna Puszcza im. Batalionu Parasol 
2. Wpłaty i karty obozowe.  
I rata - (200 zł) do 15 maja. II rata - do 15 czerwca.  
Przelew na rachunek bankowy: 89 1090 1476 0000 0001 1910 5475. 
Nazwa odbiorcy: Poznański Szczep ZHR ŻAGIEW, ul. Ostatnia 14, 60-102 
Poznań. Z tytułu: "Składka programowa – obóz 2013 rok, <imię i nazwisko 
dziecka>".  
Termin oddania kart obozowych: 8 maja 2013r.  
3. Zebranie przed obozem.  
Zebranie odbywa się 19 kwietnia o godzinie 19.00 przy harcówce.  
4. Wychowawcy, personel.  
Filip Walkowiak (wychowawca), Jakub Sobieski (wychowawca), 
Jan Niziński (wychowawca), Jędrzej Walkowiak (wychowawca), Stanisław 
Niziński (wychowawca), Anna Miedziak (pielęgniarka)(tygodniowa 
zmiana). Osoby ratownika i kucharza są jeszcze nieznane. 
5. Dokładne informacje dotyczące wyjazdu/przyjazdu.  
Informacje dotyczące wyjazdu zostaną podane na początku lipca 
na stronie internetowej oraz do wiadomości zastępowych. Informacje 
dotyczące powrotu zostaną przesłane smsem na numer kom. podany 
na karcie uczestnika obozu oraz w miarę możliwości opublikowane 
na stronie pod koniec obozu.  
6. Odwiedziny.  
Termin: 21 VII w godzinach 9.00 – 17.00. Po 17.00 planujemy 
zorganizować mszę św. oraz ognisko, na które zapraszamy rodziców. 
Droga przez las od drogi krajowej nr 20 będzie oznaczona drogowskazami.  
 
 

7. Opieka medyczna.  
W przypadku, gdy dziecko wymaga szczególnej opieki zdrowotnej, 
przyjmuje stale leki, proszę o kontakt komendantem obozu. W takim 
przypadku zostanie podany również telefon do pielęgniarki, której będzie 
można przedstawić wszelkie okoliczności, i która będzie odpowiedzialna 
za podawanie leków na obozie.  
8. Atrakcje obozowe.  
W tym roku planujemy mieć na obozie łódki. Będziemy mieć do 3 łódek 
w ciągu dwóch tygodni obozu. Wielu instruktorów i starszych harcerzy 
ma potwierdzone umiejętności w zakresie sterowania takimi łódkami. 
Będą oni wraz z ratownikiem je obsługiwać. Wszyscy uczestnicy obozu 
będą mieli okazję zdobyć część posiadanej przez naszych żeglarzy wiedzy. 
9. Sprzęt elektroniczny.  
Prosimy o niepozwalanie dzieciom zabierania sprzętu elektronicznego, 
a w szczególności komórek, na obóz. Tego typu sprzęt nie współgra 
z metodą harcerską a ponadto w warunkach leśnych jest podatny 
na ginięcie i zepsucie. Nie istnieje też możliwość ładowania do niego 
baterii.  
10. Składki.  
Prosimy o uregulowanie zaległości składkowych do czerwca 2013 roku. 
Informacje o zaległościach można otrzymać u kwatermistrza 
lub drużynowego. Jest to konieczne, aby obóz dostał dofinansowanie. 
Odciąży to również budżet drużyny, która była zmuszona wyłożyć 
odpowiednią kwotę za zaległe składki.  
11. Kontakt w czasie obozu.  
Kontakt z komendantem podobozu 15 PDH: 606447714. 
Kontakt z komendantem podobozu 32 PDH: 669749425. 
Kontakt z komendantem obozu: 607909979.  
Aby porozmawiać z dzieckiem proszę dzwonić w godzinach: 14.00-15.00 
(obiad) oraz 19.00-19.30 (kolacja).  
12. Strona internetowa.  
www.strona.ingonyama.pl  
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Wszelkie informacje dotyczące obozu i publikowane przez komendanta, 
można znaleźć na stronie 15PDH. Są one tam często dostępne w szerszej 
niż powyższa wersji. Nowe informacje dotyczące letniego wyjazdu również 
będą ukazywały się na stronie. Aby szybko odszukać informacje dotyczące 
wyłącznie obozu, należy użyć przycisku „OBÓZ2013” na stronie głównej. 
13. Ekwipunek obozowy. 
 Prosimy o zabieranie rzeczy, które bardziej mogą się niszczyć. Należy 
spakować się w plecak (niedopuszczalne są torby). Należy mieć ze sobą 
mniejszy plecak, który będzie służył w czasie wędrówek. Każdy harcerz 
powinien mieć do spania śpiwór (koc i materac zapewniany przez 
drużynę). Prosimy o uzupełnienie do obozu wszelkich braków 
w mundurze. Do gier odbywających się w lesie będzie również potrzebny 
ubiór ułatwiający maskowanie się. Koniecznie należy pamiętać 
o przyborach do mycia. Proszę pomyśleć o czymś ciepłym do ubrania 
z myślą o zimnych wieczorach i porankach. Trzeba pamiętać o ważnej 
legitymacji szkolnej. Niewzięcie legitymacji wymaga poniesienia 
dodatkowych kosztów związanych z dopłatami za bilety. Sugerujemy nie 
dawać dzieciom wysokiego kieszonkowego. W czasie obozu nie istnieje 
możliwość dokonywania zakupów, a z doświadczenia wiemy, że pieniądze, 
tak jak inne drobne rzeczy, giną.  
14. Istota obozu.  

Obóz jest najważniejszą częścią pracy drużyny. To w czasie obozu 
wykonujemy najlepiej pracę związaną z rozwojem drużyny 
i wychowaniem harcerzy. Osoby, które nie uczestniczą w obozie zaczynają 
odstawać od drużyny i często oddalają się od swojej grupy (w czasie obozu 
zastęp zżywa się najsilniej). Zachęcamy więc Państwa do tego, 
by nie unikać wyjazdu na obóz. Od kilku lat stosujemy zasadę, że nie może 
należeć do drużyny ten, kto nie jedzie na obóz bez przyczyny, której 
nie można przezwyciężyć. 

 

ABY ZOBACZYĆ JAK WYGLĄDAJĄ NASZE OBOZY 
ZAPRASZAMY DO NASZYCH GALERII W INTERNECIE: 

picasaweb.google.com/15PDHING 
ABY OTRZYMAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, ROZWIAĆ SWOJE 
WĄTPLIWOŚCI, ZAPRASZAMY DO PISANIA NA ADRES: 

tomek@ceranek.pl 


