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1. DANE OGÓLNE 

Miejsce: Bierzwnik, jez. Piaseczno 

Termin: 10 VII-31 VII 2014 

Cena: 650 zł  

Komendant obozu: pwd. Justyna Zawal wędr.  

Drużyny uczestniczące w obozie:  

 1 Drużyna Harcerek „Wiatry” im. Janiny Bartkiewicz w Murowanej Goślinie,  

 1 Drużyna Harcerzy „Las” im. Jana Rodowicza ‘Anody’ w Murowanej Goślinie,  

 5 Poznańska Żeńska Drużyna Harcerska „Wędrowne Ptaki” im. Janiny Lewandowskiej,  

 15 Poznańska Drużyna Harcerzy „Ingonyama” im. Romualda Traugutta,  

 32 Poznańska Drużyna Harcerzy „Czarna Puszcza” im. Batalionu Parasol 

 

2. WPŁATY I KARTY OBOZOWE 

 

Wpłat dokonujemy tylko na konto. 

I rata (min. 350 zł) do 5 maja 2014 

II rata (pozostała kwota) do 5 czerwca 2014 

Numer konta:  

26 1090 1476 0000 0001 2198 5666 

Nazwa odbiorcy: 32PDH Czarna Puszcza  

Adres: ul. Głuchowska 7, 60-101 Poznań 

WAŻNE! Z tytułu:  ”Składka programowa- obóz harcerski- drużyna-imię i nazwisko dziecka” 

 

Termin oddania kart obozowych do drużynowych: 30.04.2014r.  
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3. DOFINANSOWANIE 

Istnieje możliwość dofinansowania obozu dziecka.  W tym celu należy wypełnić wniosek o 

dofinansowanie (dostępny na stronach wszystkich drużyn uczestniczących w obozie lub u 

drużynowych). Wnioski należy oddać wraz z kartą obozową do 30.04.2014 

 

4. DRUŻYNOWI 

 

 15 PDH „Ingonyama”: Jakub Sobieski  

 1 DH-ek „Wiatry”: Ania Dębińska 

 1 DH „Las”: Michał Motyl 

 5 PŻDH „Wędrowne Ptaki”: Weronika Stawińska  

 32 PDH „Czarna Puszcza”: Jan Nizniński 

5. ODWIEDZINY RODZICÓW PODCZAS OBOZU 

Zapraszamy wszystkich rodziców do odwiedzin nas podczas tegorocznego obozu w terminie 20 VII 

w godzinach 9.00 – 16.00. O godzinie 16.00 planujemy zorganizować mszę św. oraz ognisko, na 

które zapraszamy rodziców. Droga przez las od Bierzwnika będzie oznaczona drogowskazami.  

6. OPIEKA MEDYCZNA 

Podczas obozu przez cały czas na miejscu razem z nami będzie pielęgniarka oraz ratownika 

WOPR. Wszyscy drużynowi przeszli kursy pierwszej pomocy organizowane w ramach Harcerskiego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.  

W przypadku , gdy dziecko wymaga szczególnej opieki zdrowotnej, przyjmuje stale leki, proszę o 

kontakt z 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. 

7. 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. 

Komenda obozu nie odpowiada za utratę sprzętu, który został zabrany mimo próśb z jej strony.  

8. SKŁADKI 

Aby wziąć udział w obozie należy uregulować zaległości składkowe do sierpnia 2014 roku. 

Zaległości można skontrolować u drużynowych.  Uregulowanie składek jest konieczne, aby obóz 

dostał dofinansowanie. Odciąży to również budżet drużyny, która była zmuszona wyłożyć 

odpowiednią kwotę za zaległe składki.  

9. KONTAKT W TRAKCIE OBOZU 

Kontakt z komendantem obozu- (pwd. Justyna Zawal wędr.): 665474126 

Kontakt z komendantami podobozów- na czas obozu zostaną aktywowane specjalne numery 

telefonów, które zostaną podane na stronach internetowych poszczególnych drużyn do końca 

czerwca. Prosimy jednak, aby dzwonili Państwo na te numery telefonów wyłącznie pomiędzy 

godziną 14:00, a 15:00. Wtedy będą mogli Państwo porozmawiać z dzieckiem.  

 

Już teraz zachęcamy wszystkich Państwa do wysyłania listów do swoich dzieci. Adres do 

korespondencji zostanie podany na stronach internetowych wszystkich drużyn uczestniczących w 

obozie. 
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10. EKWIPUNEK OBOZOWY 

Prosimy o zabieranie rzeczy, które bardziej mogą się niszczyć. Należy spakować się w plecak 

(niedopuszczalne są torby i walizki). 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.  

11. 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. 

12. GALERIA 

ABY ZOBACZYĆ JAK WYGLĄDAJĄ NASZE OBOZY ZAPRASZAMY DO NASZYCH GALERII W 

INTERNECIE- link do nich znajduje na stronach internetowych poszczególnych drużyn.  

13. WYJAZD I POWRÓT Z OBOZU 

Informacje dotyczące wyjazdu i powrotu zostaną podane w połowie czerwca na stronach 

internetowych drużyn oraz do wiadomości zastępowych.  

-www.wedrowneptaki.pl 

- www.wiatry.blogspot.com 

- www.1dhlas.zhr.pl/ 

-www.strona.ingonyama.pl 

14. PYTANIA 

ABY OTRZYMAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, ROZWIAĆ SWOJE WĄTPLIWOŚCI, ZAPRASZAMY DO PISANIA 

NA ADRES KOMENDANTKI OBOZU I DO DRUŻYNOWEJ: 

Komendant obozu (Justyna Zawal): zawaljustyna@gmail.com  

Drużynowi: 

- 5 PŻDH (Weronika Stawińska): weronika.stawinska@zhr.pl 

- 1 DH-ek „Wiatry” (Ania Dębińska): ania.debinskaa@gmail.com 

- 1 DH „Las” (Michał Motyl): motyl.michal@gmail.com 

- 15 PDH (Jakub Sobieski): jakub.sobieski@ingonyama.pl 

- 32 PDH (Jan Niziński): jan.nizinski@gmail.com 
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15. DOJAZD NA OBÓZ 

Dojazd na obóz będzie oznakowany z Bierzwnika.  

 


