
TERMIN, KOSZT OBOZU I TERMINY WPŁAT:
 Obóz odbędzie się w terminie 1 – 14 lipca 2019 (harcerze) 1 – 10 lipca 2019 (zuchy)
 Koszt obozu to  840 (harcerze) oraz 710 (zuchy) – obóz harcerski i kolonia zuchowa pod 

namiotami
 Zaliczkę w wysokości 150zł należy wpłacić do 22.04.2019r.  
 Zaliczka jest rezerwacją miejsca  
 Koszt obozu wzrośnie dla osób, które wpłaca zaliczkę po  22.04.2019 - będzie to kwota 

wyższa o 50 zł  tj.  890zł (harcerze) lub 760zł (zuchy)
 W przypadku rezygnacji z obozu/kolonii należy złożyć pisemną informację w siedzibie 

organizatora. Liczy się data wpływu do biura hufca ZHP Olsztyn Rodło ul. Kopernika 45, III 
piętro.

 W przypadku rezygnacji organizator odliczy koszty jakie poniósł w związku z  organizacją 
obozu.

 Wszyscy uczestnicy obozu/kolonii muszą mieć opłacone składki do sierpnia 2019 włącznie.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z niższej ceny obozu, prosimy dopilnować terminów wpłat

TERMINY WPŁAT ROZŁOŻONE SĄ NA DWIE CZĘŚCI:
 do  20.04.2019 wszyscy, którzy chcą zapłacić za obóz mniejszą kwotę – 840 zł (harcerze) 

710zł (zuchy) zobowiązani są wpłacić zaliczkę w wysokości 150zł na konto obozowe podane 
poniżej

 do  31.05.2019 wszyscy zobowiązani są wpłacić pozostałą kwotę. Jeśli komuś z Państwa 
wygodniej jest rozłożyć sobie płatności na raty może to zrobić pod warunkiem zachowania
w/w terminów tzn. do  22.04 należy wpłacić min. 150 zł a do 31.05 całość.

 W przypadku osób korzystających z dofinansowań zakładów pracy czy MOPS-u jeśli termin 
wpłat dofinansowania jest późniejszy niż 31.05.2019 , osoby te są zobowiązane dostarczyć 
do 22.04.2019r. decyzję o uzyskaniu dofinansowania

 Nr konta: BGZ BNP PARIBAS:  29 1600 1462 1839 6916 2000 0004   
 Wpłat należy dokonać z dopiskiem: „składka zadaniowa na obóz 2019 oraz imię i nazwisko 

dziecka/uczestnika obozu”
 Prosimy także o wyraźne wpisanie jako odbiorcy Hufca Rodło. Jeśli dziecko nosi inne 

nazwisko niż rodzice/opiekunowie proszę wpisać nazwisko i imię dziecka w przelewie.
 Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę VAT za obóz powinny zgłosić się do komendy hufca

Rodło przy ul. Kopernika 45, III piętro. E-mail: rodlo@zhp.pl

DOKUMENTY UCZESTNIKA OBOZU:
Każdy uczestnik obozu musi:

 Do 20.05.2019r.   dostarczyć do drużynowego lub siedziby hufca „Rodło” (ul. Kopernika 45; 
III piętro) uzupełnioną kartę kwalifikacyjną wraz z warunkami uczestnictwa obozowicza.

 Przy uzupełnianiu karty proszę zwrócić szczególną uwagę, czy została ona podpisana we 
wszystkich wymaganych miejscach.

 Wraz z kartą kwalifikacyjną dostarczyć podpisane warunki o uczestnictwie dziecka w 
obozie; rodzic podpisując tę kartę zgadza się na warunki obozu i płatności związane z 
obozem. 

 Posiadać podczas obozu aktualną legitymację szkolną   – bowiem ona upoważnia do 
wszelkich zniżek, bez aktualnej i czytelnej legitymacji szkolnej uczestnicy będą musieli we 
własnym zakresie dopłacać do biletów wstępu czy przejazdów.

 Mieć opłacone składki harcerskie do sierpnia 2019 włącznie  

PROGRAM OBOZU
W planie naszego obozu znajdą się m.in.:

  wędrówki oraz wycieczki 
 gry terenowe, podchody i gry nocne 
 gry na orientację w terenie 
 gry tematyczno - przygodowe 
 fes wal piosenki 
 ogniska i śpiewanki – w tym także nauka nowych piosenek 
 zajęcia z pierwszej pomocy 
 dzień sportu

Czego się nauczymy?
 podstaw pierwszej pomocy
 orienteering (umiejętność posługiwania się mapą; orientacja w terenie; podstawy
 sporządzania mapy i planu itp.)
 sztuki maskowania, skradania i
 podchodzenie
 nowych piosenek, gier i zabaw
 pracy w grupie i samodzielności oraz
 zaradności

PRZED WYJAZDEM NA OBÓZ KAŻDY UCZESTNIK POWINIEN:
 przynajmniej raz spędzić weekend po za domem, bez rodziców,
 potrafić samodzielnie się umyć.
 potrafić zawiązać buty,
 znać się na zegarku (obowiązkowo dla uczestników obozu harcerskiego)
 potrafić samodzielnie się ubrać,
 potrafić przygotować sobie kanapkę – posmarować chleb masłem, dżemem



ZAKWATEROWANIE I POŁOŻENIE BAZY OBOZOWEJ:
Położenie bazy: baza obozowa „Róża Wiatrów” w Szklanej Hucie położona jest w lesie sosnowym, z 
dala od zgiełku miast we wspaniałym otoczeniu przyrody. Okalające lasy, liczne pagórki, wąwozy, 
strumyki i wydmy tworzą niezapomniany nadmorski krajobraz.
Warunki bytowe oraz zakwaterowanie: : Stanica dysponuje następującym zapleczem sanitarno-
kuchennym: stołówka i kuchnia, warunki sanitarne to prysznice z ciepłą, bieżącą wodą oraz toalety 
podłączone do kanalizacji, na terenie bazy znajduje się również boisko do siatkówki i do badmintona,  
świetlica . Spać będziemy w dużych namiotach wojskowych po 6-7 osób, namioty nie są 
koedukacyjne. Każdy uczestnik będzie spał na łóżku turystycznym typu kanadyjka, będzie miał dwa 
koce oraz materac. W każdym namiocie zostanie zamontowana również półka na rzeczy uczestników.

Adres bazy:

Baza obozowa “Róża Wiatrów”, Szklana Huta, 84-210 Choczewo

PODRÓŻ:
Dojazd na bazę i z powrotem odbędzie się wynajętymi autokarami
KADRA OBOZU:
Kadrę wychowawczą obozu stanowić będą instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego, prowadzący 
śródroczną pracę wychowawczą w drużynach harcerskich i gromadach zuchowych. Komendantem 
obozu jest Jarosław Polewacz instruktor harcerski z wieloletnim stażem.
 Wszyscy wychowawcy i kierownik posiadają odpowiednie uprawnienia państwowe do pełnienia 
powierzonych im zadań. Dodatkowo na bazie opiekę medyczną będzie sprawować pani pielęgniarka.
FORMALNOŚCI:

 Obóz, zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie zgłoszony w kuratorium.
Na ok. 20 dni przed obozem będzie można zobaczyć, na stronie internetowej dotyczącej 
wypoczynku dzieci i młodzieży, zgłoszenie naszego obozu

 Baza obozowa przed rozpoczęciem sezonu letniego zostanie odebrana przez straż pożarną 
oraz sanepid i policję

 Osoby, które potrzebują Faktury VAT, w celu jej wystawienia, muszą zgłosić się do Komendy
Hufca

 Rodło w terminie do 7 dni od dokonania wpłaty
Lp Jednostka drużynowy kontakt Rejon działania Strona

internetowa
1 2 OGZ

„Leśne Elfy”
Jakub Zera 791-360-928 Zatorze i Podleśna (SP 1,

SP9)
Grupa wiekowa 6-10 lat

FB
LEŚNE ELFY

2 2 OWDH
„Szarpie – BV”

Anna Szydlik 784-367-245 Zatorze, Podleśna (SP1,
SP9, sp5)

FB
Szarpie BV

3 216 OGZ
„Śmiałe wilczki”

Paulina
Teliczan 505-014-627

Zatorze (SP13)
Grupa wiekowa 6-10 lat

FB
216 OGZ

„Śmiałe Wilczki”

4 216 OWDH
„Szarpie Sfora”

Anna
Kozłowska 726-133-104

Jakubowo, Zatorze,
Kętrzyńskiego

(SP13)

FB
216 OWDH

„Szarpie Sfora”
5 12 OWDH

„Szarpie
Ventus”

Magdalena
Syska 881-033-209

Osiedle Mleczne
(SP29)

FB
Szarpie Ventus

6 28 ODH
„Szarpie Lux”

Paulina
Rzepczyńska

666-712-152 Centrum
(SP 10, SP 14)

FB 
Szarpie Lux

Nasi drużynowi są licealistami i studentami, gdyby nie mogli odebrać od Państwa telefonu prosimy o 
kontakt SMS-owy. 

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW: 
W razie wszelkich pytań lub wątpliwości:

 Kontaktować się z drużynowymi poszczególnych jednostek. Telefony zostały podane 
powyżej

 Lub udać się do siedziby Hufca Rodło w Olsztynie
Hufiec „Rodło” Olsztyn (ul. Kopernika 45; III Piętro) 10-512 Olsztyn, 
Godziny otwarcia można sprawdzić na stronie: www.rodlo.zhp.pl lub skontaktować się e-
mailowo z biurem hufca: rodlo@zhp.pl

 lub kontaktować się mailowo z komendą 21. Szczepu Szarpie: e-mail: 
szczepszarpie@zhp.net.pl 

Ze względu na różnice wiekowe, zainteresowania, możliwości kondycyjne czy specyfikę 
drużyny poszczególne jednostki będą miały plan dopasowany do swoich potrzeb i 
zainteresowań. Dlatego w razie wszelkich pytań lub wątpliwości najlepiej kontaktować się z 
drużynowym danej jednostki.

Informujemy również, że nasza kadra nie jest przeszkolona do zapewnienia programu dla dzieci o 
specjalnych potrzebach wychowawczych.

Komendant Szczepu - Jarosław Polewacz tel. 608159322


