
OBÓZ 2021



31.07.-15.08.2021r
Wyjazd w godzinach wieczornych w sobotę

Powrót w niedzielę

CZAS TRWANIA



KADRA



➢ Phm. Klaudia Mazurek- komendantka

➢ Adam Jasiura- kwatermistrz

➢ Phm. Katarzyna Kurdziel- programowiec

➢ Odk. Przemysław Stępień- oboźny

Wychowawcy:

➢Katarzyna Kurdziel- wychowawca zuchowy

➢Aleksandra Jaworowska- wychowawca harcerski (47)

➢Krystian Pawłowski- wychowawca starszo harcerski (47)

➢Maciej Świderski- wychowawca starszo harcerski (108)

Jedzie z nami Snoop



PROGRAM



Jako, że jedziemy czterema jednostkami, każda ma 
własny program.

Nie zabraknie wspólnych gier i zabaw czy ognisk.

Fabułą obozu jest fantastyka, natomiast fabuły 
jednostek zostały opisane na następnych 
slajdach.



KOLONIA ZUCHÓW

Fabuła będzie związana z takimi zagadnieniami jak kreatywność, 
ekologia, umiejętność pracy zespołowej. Nie zabraknie również 
zabaw sportowych, wodnych jak poznawania urokliwego terenu 
jakim są mazury.

Tematem kolonii zuchowej jest 
"Jumanji”.
Dzięki niezwykłej grze codziennie 
będziemy stawali przed 
niebanalnymi i nurtującymi 
wyzwaniami. 



OBÓZ HARCERSKI 

W tym roku razem z Hobbitem
Bilbo wybierzemy się po skarb. 
Znajdziemy sposoby na zdobywanie 
informacji, odnajdywanie się w terenie 
oraz rozwiązywanie trudnych sytuacji. 
Nasz bohater jest sprytny i potrafi 
świetnie gotować, nauczymy się razem z 
nim przygotowywania potraw na ognisku 
oraz budowania szałasów.
Wybierzemy się również na wędrówkę po 
Krainach Jezior.

Program będzie tak przygotowany, aby w formie wielkiej „Gry” i 
harcerskiej atmosfery zdobywać pożyteczne umiejętności.



OBÓZ STARSZO HARCERSKI 47

Pod żaglami "Wędrowca do świtu"

wyruszamy w tymże roku na obóz.

Załoga słynnego okrętu nauczy nas jak

nie zgubić drogi w terenie. Nauczy

odczytywać mapy te dawne jak i

współczesne. Pokaże jak wędrować w

terenie i chłonąć dary przyrody.

Rozpalić ogień w różnych nawet

niesprzyjających warunkach za

pomocą zwykłego krzesiwa. Wiele

będzie wędrówek po niezbadanych

terenach okalających jeziora. Program

ma zapoznać harcerzy z ideą leśności.

Nauczyć i utrwalić umiejętności z

zakresu rozpalania ognia, nawigacji w

terenie oraz obsługi podstawowych

narzędzi.



OBÓZ STARSZO HARCERSKI 108

Harcerze 108 WDS wcielą się w oddział
specjalny, który przez błąd naukowców,
zamiast dostać się na poligon, zostaje
przeteleportowany do innego wymiaru
pełnego dziwnych przygód i istot. Może
będą musieli donieść pierścień do góry
przeznaczenia albo obalić złowrogiego
smoczego króla. Na pewno przyda się
przetrwać we wrogim środowisku pełnym
orków i goblinów. Poza umiejętnością
survivalu poszerzą swoją wiedzę z zakresu
walki wręcz i pierwszej pomocy.



KOSZTY OBOZU, 

TERMINARZ WPŁAT



CAŁKOWITY KOSZT:

➢ 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

➢ Prosimy o terminowe wpłacanie

➢ Wpłaty na HAL powinny być zatytułowane według następującego schematu:

„DSCZ obóz nazwa środowiska- imię i nazwisko”

Np. „DSCZ obóz 47WDHIHL- Maja Jaworowska”

➢ Wpłat można dokonywać wyłącznie na konto Hufca ZHP Wrocław

nr rachunku bankowego:  08 1750 0012 0000 0000 4085 5777. 



Jednostka Koszt całościowy I rata

Do 31.03

II rata

Do 30.04

III rata

Do 31.05

42 WGZ Iskierki 1500zł 500zł 500zł 500zł

47 WDHIHL Ignis 1550zł 500zł 500zł 550zł

47 WDSH Scintillam 1750zł 600zł 600zł 550zł

108 WDS Czerwonych 

beretów
1550zł 500zł 500zł 550zł



FAKTURY

➢ W przypadku chęci rodzica otrzymania FV za 
wpłatę, potrzebuję 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.

➢ Jeżeli jakiś rodzic obudzi się później, że potrzebuje 
FV to takowej nie otrzyma.



ŚWIADCZENIA, JAKIE W RAMACH ODPŁATNOŚCI 

ZAPEWNIA ORGANIZATOR: 

❖ zakwaterowanie w warunkach obozowych,

❖ wyżywienie zgodne z zasadami żywienia dzieci i 
młodzieży: śniadanie, obiad, podwieczorek, 
kolacja,

❖ opieka kadry opiekuńczej (w tym wychowawców, 
ratownika, pielęgniarki),

❖ koszty przejazdu tam i z powrotem,

❖ ubezpieczenie od NNW,

❖ program zgodny z Harcerskim Systemem 
Wychowawczym, 



Harcerska Baza Obozowa Siemiany
BAZA OBOZOWA

https://kwidzynzhp.pl/index.php/2016-05-

05-23-48-24/baza-obozowa-siemiany



Baza jest położona nad

Jeziorakiem na pojezierzu

Iławskim w lesie sosnowym.

Baza przewiduje miejsca dla

małych i dużych obozów.

Każdy obóz ma własny teren

obozowania. Jest możliwość

palenia ognisk w podobozach.



Obozowisko:
Śpimy w namiotach

Wyposażonych w :

-kanadyjki 

-materace

-półki

-koce



W OFERCIE BAZY:

 Całodzienne wyżywienie (4 posiłki), domowa 
kuchnia

 Zaplecze stołowo-kuchenne

 Zabezpieczenie warunków sanitarno-higienicznych 
(natryski, umywalnie, toalety ekologiczne)

 świetlice

 Całodobowa opieka medyczna

 Kąpielisko strzeżone

 Sprzęt pływający (łodzie żaglowe, kajaki)



PORADY



➢ Każdy uczestnik powinien się sam spakować, jeżeli 

potrzebna jest pomoc, to taki zuch czy harcerz obowiązkowo 

powinien być przy pakowaniu. Ma to na celu zorientowanie 

Państwa dzieci, co gdzie jest w plecaku.

➢ Listę potrzebnych rzeczy przekaże drużynowy, gdyż każda 

jednostka może mieć własne dostosowania.

➢ Każda rzecz Państwa dziecka powinna być podpisana w taki 

sposób, aby dziecko wiedziało, że jest to jego rzecz. Napisy 

nie powinny się zmywać podczas mycia czy prania. 

➢ Na obóz nie zabieramy urządzeń elektrycznych czy cennych 

rzeczy.



Dziękujemy za uwagę ☺

JEŻELI MAJĄ PAŃSTWO JESZCZE JAKIEŚ 

PYTANIA PROSIMY ZADAĆ JE DRUŻYNOWYM


