
Harcerska Akcja Letnia – 1 lipca-14 lipca 2018 Przerwanki  

12 Olsztyńska  Wielopoziomowa Drużyna 

Harcerska „Szarpie-Ventus”  

adres bazy: Harcerska Baza Obozowa Hufca Węgorzewo w Przerwankach, 

powiat Węgorzewo, 11-610 Pozezdrze  

 

Co zabrać na obóz:  

1. Kompletny mundur  

A) Dziewczęta: bluza mundurowa i spódnica w kolorze szarym, czarny beret 

harcerski z lilijką srebrną, pas harcerski skórzany lub parciany (dziewczęta czarny 

pas parciany, chłopcy zielony pas parciany), getry czarne i ciemnobordowe 

wywijki, kołnierz od munduru obszyty na czarno, rajstopy – wieczorami może 

być chłodno  

B) Chłopcy: mundur koloru khaki(ciemnozielony), spodnie do munduru moro (spodnie pantera wz 

93) lub czarne, czarny beret  harcerski z lilijką srebrną, pas harcerski skórzany lub parciany 

(dziewczęta czarny pas parciany, chłopcy zielony pas parciany), kołnierz od munduru obszyty na 

czarno. Chłopcy mogą zakupić krótkie spodenki mundurowe wówczas niezbędne jest dokupienie 

getr i wywijek. Do munduru krótkie spodnie mogą być noszone jedynie mundurowe!  

Mundur można zakupić w sklepie harcerskim „Żbik” przy ul. Partyzantów lub 

internetowo np. w składnicy harcerskiej „Skaut”:  

2. Kurtka przeciwdeszczowa  

3. Ciepły sweter/bluza/polar  

4. Koszulki – min. 5 szt. + obowiązkowo koszulka drużyny !  

5. Spodnie długie (2 pary) oraz spodenki krótkie lub dla dziewcząt spódniczka, sukienka  

6. Strój kąpielowy oraz przeciwsłoneczne nakrycie głowy  

7. Bielizna osobista oraz piżama/coś do spania (niech to będzie coś ciepłego)  

8. Ręczniki do mycia i plażowania  

9. Buty sportowe (proszę nie zapomnieć o sandałach i klapkach pod prysznic)  

10. Przybory toaletowe – mydło, żel pod prysznic, szczoteczka do zębów, pasta do zębów, 

szampon, grzebień, środek do opalania z odpowiednim filtrem, środek przeciw komarom, 

proszek do prania (odrobina w słoiczku lub pudełku), papier toaletowy, można zabrać też 

chusteczki nawilżane. Wszystko w kosmetyczce lub woreczku.  

11. Podręczny plecak na wycieczki (nie torba !)  

12. Latarka (+ zapas baterii), nóż typu finka (nie sprężynowy !), przybory do szycia (nitka + igła)  

13. Koniecznie zegarek na rękę!  

14. Śpiwór + karimata (będzie potrzebna do zajęć, wędrówek i wycieczek)  

15. Przybory do jedzenia: menażka (miseczka + talerz), widelec, łyżka, nóż, kubek na picie 

(metalowy lub plastykowy)  

16. Legitymacja, karta EKUZ, dowód osobisty lub paszport (dokument uprawniający do 

przekroczenia granicy) oraz 12 euro na wejście do Aquaparku w Druskiennikach 

spakowane w kopercie, będą zbierane na początku wyjazdu   

Legitymacja szkolna - obowiązkowo ważna – podbita na dany rok szkolny wraz z numerem PESEL i 

okjrągłą pieczęcią szkoły przy numerze ! bez aktualnej legitymacji nie ma zniżek na wstęp do miejsc 

zwiedzania, książeczka harcerska, karta pływacka (jeśli się posiada). 

17. Jeżeli dziecko zażywa jakieś lekarstwa proszę podać opiekunom informację o zażywanych 

lekarstwach.  

18. Karta próby na stopień oraz konspekt zajęć (osoby, które prowadzą zajęcia + materiały do 

zajęć)  

19. Świeca zastępu i piórnik zastępu oraz projekt pionierki obozowej, którą przygotowuje zastęp  

20. Można także zabrać instrumenty muzyczne jak gitarę, flet, bębenki.  

21. Telefony komórkowe, aparaty fotograficzne bierzemy na własną odpowiedzialność  



22. Nie bierzemy: suszarek, prostownic do włosów, lokówek, kamer, mp3, mp4, noży 

sprężynowych, noży bez pokrowców.  

23. Prowiant na podróż (prosimy nie brać napojów gazowanych i czipsów oraz rzeczy 

czekoladowych, które się rozpuszczają).  

24. Podczas całego obozu przydatna jest torba bawełniana (ekologiczna), w którą można 

spakować dużo rzeczy i zabrać pod prysznic czy zabrać rzeczy na zajęcia na terenie bazy.  

  

Jak się spakować?  

● wszystkie rzeczy pakujemy do woreczków foliowych aby zapobiec przemoczeniu, zalaniu 

i zniszczeniu  

● wszystkie rzeczy pakujemy w jeden plecak !  

● dzieci muszą wziąć aktywny udział w pakowaniu swojego plecaka aby potem 

wiedziały gdzie i co mają w plecak  

● dół plecaka powinny zająć rzeczy duże, ale lekkie jak śpiwór, ręcznik natomiast cięższe 

rzeczy należy pakować w środek plecaka  

● pakując się trzeba efektywnie wykorzystać wszystkie kieszonki i komory plecaka – w 

małe, boczne kieszonki warto spakować drobiazgi lub rzeczy, które mogą być potrzebne 

podczas podróży  

● na podróż proszę nie dawać dzieciom dużo jedzenia oraz wziąć pod uwagę, iż podczas 

podróży oraz w wysokiej temperaturze czekoladowe rzeczy rozpuszczają się a owoce 

szybko się psują, natomiast bardzo słodkie soki i napoje fermentują  

 

 Kilka uwag:  

● na bazie obozowej czasem może nie być zasięgu  

● W tym roku prosimy nie planować odwiedzin  

● proszę dzwonić do dzieci nie wcześniej niż o godz. 8.00 i nie później niż do godziny 

18.00  

● czasem dziecko może nie odebrać telefonu będąc na zajęciach czy na wycieczce. Proszę 

się tym nie denerwować.  

● telefony kadry będą włączone 24/7 jednak uczestnicy nie zawsze będą mieli możliwość 

naładowania telefonu  

● każdy uczestnik obozu musi mieć zegarek– komórkę nie zawsze można wziąć ze sobą bo 

np. nie ma kieszonek w spodenkach lub może być nie naładowana  

● ubrania powinny być podpisane na metkach, choćby inicjałami, szczególnie koszulki 

drużyny, mundury i berety  

● polecamy sporządzić listę spakowanych rzeczy i zapakować dziecku do plecaka  

● W trakcie niepogody prosimy nie martwić się o pociechy, ponieważ istnieje 

Regionalny System Ostrzegania: powiadamia on o różnego typu 

zagrożeniach:burze, nawałnice, pożary, skażenia itp.  

-Komunikat tworzy wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego. Ostrzeżenie pojawia 

się: na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, w TVP Regionalnej (telegazeta od 

str. 430, platforma hybrydowa, napisy DVB), więcej szczegółów: 

http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5804&Ite

mid=304&lang=pl  

● wszelkie informacje dotyczące obozu oraz po obozie zdjęcia będą na stronie drużyny: 

www.szarpieventus.wordpress.com lub Facebooku → 

https://web.facebook.com/Szarpie-Ventus-894079980611489/?ref=bookmarks 

  
 W razie pytań proszę dzwonić:  

Magdalena Syska - drużynowa 12 OWDH Szarpie Ventus nr tel. 881 033 209  

http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5804&Itemid=304&lang=pl
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5804&Itemid=304&lang=pl
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/www.szarpieventus.wordpress.com


Agnieszka Iwańczyk - opiekun drużyny nr tel. 534 457 252  


