OBÓZ 2020 KRZECZKÓW
42 WGZ Iskierki
47 DHiHL Ignis
108 WDS Czerwonych Beretów
137 DH Makalu

Miejsce:
Harcerska Baza Obozowa Krzeczków
Krzeczków, 66-232 Mostki

Termin:
4-16 sierpnia 2020

HBO Krzeczków




Baza Hufca ZHP Wrocław położona
jest nad jeziorem Niesłysz
(powierzchnia 515 ha, max.
głębokość 39,5m) na Pojezierzu
Lubuskim w okolicach Świebodzina.
Jezioro Niesłysz jest jedynym z
największych i najczystszych jezior
tego regionu.
Na powierzchni 30 ha zalesionego,
dzikiego terenu, stawiamy na 10
wyznaczonych do tego celu
miejscach harcerskie obozowiska.
Sami możecie wybrać czy wolicie
słoneczny las iglasty, czy też
piękny, migocący cieniami las
liściasty. Do jeziora dojdziecie w
trzy minuty, tam czeka na Was
przygotowana plaża, kąpielisko,
pomosty i ponad 500 hektarów
jeziora.

Kadra obozu

Dodatkowo na obozie pojawi się Snoopy

phm. Klaudia Mazurek – komendantka obozu
phm. Bartosz Mońka – kwatermistrz
phm. Katarzyna Kurdziel – programowiec
odkr. Przemek Stępień - oboźny
Wychowawcy:
Katarzyna Kurdziel – wychowawca zuchowy
Aleksandra Kukuła - wychowawca zuchowy
Adam Jasiura – wychowawca harcerski (47)
Kacper Słomka – wychowaca harcerski (137)
Adam Guszkowski – wychowawca starszoharcerski (108)

Organizacja dnia na obozie
8:00 – 8:30 – pobudka, toaleta poranna
8:30 – 9:00 –śniadanie
9:00 – 9:45 – sprzątanie
9:45 – 10:30 – apel, wprowadzenie do fabuły
10:30 – 13:30 – I blok zajęć (zajęcia w drużynach)
13:30 – 14:00 – obiad
14:00 – 14:30 – odpoczynek poobiedni
14:30 – 15:30 – swobodne zabawy sportowe
15:30 – 16:00 – podwieczorek
16:00 – 18:30 – II blok zajęć (zajęcia warsztatowe,
wybierane indywidualnie, chyba że drużyna jest w
trakcie całodniowego bloku zajęciowego)
18:30 – 19:00 – kolacja
19:00 – 21:00 – III blok zajęć (zajęcia wspólne dla
całego obozu, chyba że drużyna jest w trakcie
całodniowego bloku zajęciowego)
21:00 – 21:30 – toaleta wieczorna
21:30 – 22:00 – wieczorynka
22:00 – 8:00 – czas na sen / cisza nocna



Organizacja dnia może ulec zmianie
ze względu na godziny posiłków
wyznaczone na bazie.



Podczas swobodnych gier sportowych
będzie można dzwonić do dzieci.
(Dokładne godziny podamy SMS
pierwszego dnia obozu)

Opis programu, czyli co planujemy robić
Jako, że jedziemy czterema drużynami,
każda jednostka będzie mieć swój osobny
program.
Nie zabraknie wspólnych gier i zabaw czy
ognisk.

Na następnych slajdach opisane są fabuły
obozów poszczególnych drużyn.

KOLONIA ZUCHOWA
„JEŹDŹCY SMOKÓW”
A CZY WY WIECIE JAK OSWOIĆ SMOKA?
MY JESZCZE TEŻ NIE, ALE WSZYSTKO PRZED
NAMI ☺
ELEMENTEM NASZEJ KOLONII JEST
POZNANIE GATUNKÓW SMOKÓW,
TAJNIKOW ICH OSWAJANIA I OCZYWIŚCIE
DOBRA ZABAWA.
W PLANIE RÓWNIEŻ ZAJĘCIA Z ŁUCZNICTWA,
POZNANIE MITOLOGII NORDYCKIEJ,
TWORZENIE WŁASNYCH SMOKÓW.
WSZYSTKIE DZIAŁANIA BĘDĄ MIAŁY NA CELU
NAUKĘ WSPÓŁPRACY I ZARADNOŚCI.

OBÓZ HARCERSKI 47
Fabułą obozową naszej drużyny będzie "zakon
krzyżacki".
Fabuła będzie miała zadanie przybliżenia życia
i zwyczajów tamtych czasów, wcielając się w
przedstawicieli zakonu.
Zajęcia związane będą z kompetencjami zakonu,
zarówno cywilnymi jak pierwsza pomoc, jak
i militarnymi, inscenizacja bitwy (oczywiście
bezpieczna).
Zajęcia fabularne będą prowadzane na terenie bazy
(gry terenowe), jak i na podobozie (życie w zamku).
Program będzie miał charakter przybliżeniowy, tak by
w formie wielkiej "gry" i harcerskiej atmosfery można
było zdobyć pożyteczne umiejętności.

OBÓZ HARCERSKI 137
Wcielamy się w rolę odkrywców dzikiej
Afryki.

Jak przystało na prawdziwych
kolonizatorów harcerze będą
w zastępach rywalizować ze sobą, a także
próbować zdobyć względy tubylców
i pozyskać ich do współpracy.
W trakcie rozlicznych gier fabularnych będą
mogli powtórzyć i poszerzyć swoją wiedzę
z zakresu terenoznawstwa, pierwszej
pomocy, maskowania się, a także robienia
takich ciekawych urządzeń jak np.: filtr
do wody, konieczny w trudnych warunkach
towarzyszących zdobywaniu dzikich
ostępów.

OBÓZ STARSZOHARCERSKI 108
Fabuła obozu to amerykańska interwencja
w Wietnamie.

Obóz jest w klimacie militarnym.
Wśród zajęć taktyka, terenoznawstwo,
pierwsza pomoc, maskowanie i łączność.
Cały obóz zwieńczony długą grą fabularnotaktyczną.
W trakcie zajęć taktycznych staramy się
maksymalnie oddać realizm sytuacji przy
pomocy środków pozoracyjnych, jak ASG czy
pirotechnika.
Będziemy korzystać z technik nawigacji
i łączności używanych w wojsku przy pomocy
profesjonalnego sprzętu.

Opłaty

➢

Prosimy o terminowe wpłacanie rat

➢

Wpłaty na HAL powinny być zatytułowane według
następującego schematu:
"DSCZ obóz 'nazwa środkowiska' - imię i nazwisko"
Np. "DSCZ obóz 42GZ– Aleksandra Mazurek„

➢

Wpłaty z innym tytułem będą zwracane na konto
wpłacającego

➢

HBO Krzeczków: 58 1750 0012 0000 0000 4085 5847

Opłaty




Ze względu, że na obozie będą
cztery różne drużyny, dla każdej
jednostki z osobna jest policzony
koszt obozu.
Termin rat dla wszystkich
jednostek jest taki sam.
Jednostka

Koszt
całościowy

I rata
Do 15.04

II rata
D0 15.05

III rata
Do 15.06

42 WGZ Iskierki

980 zł

350 zł

350 zł

280 zł

47 DHiHL Ignis

1085 zł

350 zł

350 zł

385 zł

108 WDS Czerwonych
Beretów

950 zł

350 zł

350 zł

250 zł

137 DH Makalu

1125 zł

375 zł

375 zł

375 zł

Faktury


W przypadku chęci rodzica otrzymania FV za wpłatę, potrzebują takiej
informacji jak najwcześniej, najlepiej jeszcze przed wpłatą.



Do wystawienia FV potrzebuję: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica,
numer domu, kod pocztowy, miasto).



FV może być wystawiona tylko na osobę która dokonała wpłaty.



Jeśli jakiś rodzic obudzi się później, że potrzebuje FV to takowej nie otrzyma,
dlatego proszę aby każdy komendant obozu tego dopilnował.

Jak będzie wyglądać obóz


Na chwilę obecną nasz obóz
planowany jest w miejscu
oznaczonym jako 1.



Śpimy w namiotach



Na kanadyjkach

Co baza nam oferuje:

Sanitaria


Na terenie bazy są murowane
prysznice.



Toalety są murowane albo Toi-Toi



Przy Toi-Toi zawsze jest stanowisko
do mycia rąk



Kuchnia jest zadaszona z betonową
podłogą, uczestnicy obozu
samodzielnie podchodzą do
okienka po wydawany posiłek

PORADY

•

Przypominamy, że każdy uczestnik obozu powinien się sam spakować, jeśli
potrzebna jest pomoc, to taki zuch czy harcerz obowiązkowo powinni być przy
pakowaniu. Ma to na celu zorientowanie Państwa dzieci, co gdzie jest w
plecaku

•

Listę potrzebnych rzeczy na obóz przekaże drużynowy, gdyż z racji obozu z
czterema jednostkami, nie jesteśmy w stanie stworzyć jednej potrzebnej listy.

•

Każda rzecz Państwa dziecka powinna być podpisana w taki sposób, aby
dziecko wiedziało, że jest to jego oraz aby się nie zmyło podczas mycia czy
prania

•

Na obóz nie zabieramy urządzeń elektrycznych oraz cennych rzeczy

PYTANIA???



Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pytania prosimy zadać je drużynowym

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

