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Warunki uczestnictwa 

Nazwa formy HALiZ Obóz harcerski pod namiotami 
Typ formy 

HALiZ 
Obóz stały 

Adres obozu 

 

Ośrodek Szkolenia Sportowego BRZEDNIA 

Brzednia 1, 63-140 Dolsk, woj. wielkopolskie 

 

Czas trwania obozu 

 

1-9 lipca 2017 – zuchy  

1-15 lipca 2017 – harcerze  

Dane organizatora 

 

ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Poznań-Grunwald 

24 Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „AWANGARDA” 

Data i godzina wyjazdu 
1 lipca 2017, 09:00 Miejsce wyjazdu Zbiórka pod harcówką przy Gimnazjum nr 50 ul. 

Ściegiennego 10, Poznań 

Data i godzina powrotu 
Zuchy: 9 lipca 2017, 16:00 

Harcerze: 15 lipca 2017, 16:00 

Miejsce powrotu Powrót pod harcówkę przy Gimnazjum nr 50 ul. 

Ściegiennego 10, Poznań 

Kontakt z organizatorem podczas 

trwania obozu 
Komendant obozu: phm. Agnieszka Puzio, HR – tel. 669 413 567  

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW (można podać nr polisy) PZU S.A. nr JPB nr 12430118 

Kadra obozu 

Pwd. Dorota Młyńczak 

Pwd. Marcin Dettlaff 

Pwd. Katarzyna Konic 

Pwd. Mateusz Zygmanowski 

 

Funkcję kadry pomocniczej pełnić będą funkcyjni drużyn. 

Warunki socjalne podczas obozu 

Uczestnicy obozu zakwaterowani będą w namiotach wojskowych typu 10. W każdym namiocie znajdować się będą łóżka typu kanadyjka, materac 

wojskowy, półka. Uczestnicy podzieleni będą na zastępy, które w ramach realizacji zadań z pionierki obozowej budować będą drobne sprzęty: 

raszki na buty, ławki, półki.  

Obóz stacjonować będzie w pobliżu jeziora Cichowo. Do naszej dyspozycji mamy 2 toalety murowane, 4 toalety w drewnianej zabudowie, toale-

ty typu TOI-TOI przy miejscu obozowiska. Murowane prysznice, dostęp do ciepłej wody. Wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, pod-

wieczorek, kolacja.  Śniadania i kolacje na zasadzie szwedzkiego stołu, natomiast obiady serwowane. Stołówka drewniana, z kominkiem. Służyć 

nam będzie również jako świetlica.  Na terenie ośrodka stacjonuje ratownik wodny, który będzie zabezpieczał nasze kąpiele wodne. Opiekę 

medyczną zapewni nam pobliski Ośrodek Zdrowia NFZ – znajdujący się przy ul. Śremskie Przedmieście, 63-140 Dolsk.   

Ramowy program pobytu 

Obóz realizowany będzie metodą harcerską. Uczestnicy podzieleni zostaną na drużyny, a te na zastępy. Praca w małych grupach pozwoli na 

rozbudzenie aktywności uczestników i ich samorealizację. Uczestnicy poprzez swoich przedstawicieli w radzie obozu będą mieli możliwość czyn-

nego i aktywnego uczestnictwa w życiu obozu, kształtowania postaw sprzyjających samorządności oraz wpływania na program obozu.  

Projekt przewiduje wykorzystanie w programie technik harcerskich i różnorodnych form pracy harcerskiej. Pozwala to na stworzenie warunków 

do zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie pionierki i obozownictwa, służb wartowniczych, pierwszej pomocy przedmedycznej, piosenki i 

pląsów, gier i zabaw, które wpływają na wzrost samodzielności i umiejętności działania w grupie. Projekt przewiduje elementy wychowania 

patriotycznego, ekologicznego oraz turystyki i krajoznawstwa, sportu i rekreacji, w tym wycieczki piesze, plażowanie i kąpiel, naukę pływania, 

zawody sportowe, warsztat plastyczny i artystyczny. Uczestnicy będą pełnili warty dzienne i nocne, będą również wypełniali obowiązki służby 

kuchennej – np. obieranie ziemniaków.  

Kierunki pracy programowej pozwolą na wszechstronny wypoczynek uczestników. 

 wychowanie patriotyczne (pamiętanie o rocznicach ważnych wydarzeń w historii Polski, poszukiwanie miejsc Pamięci Narodowej, prowa-
dzenie zwiadów tematycznych, zwracanie uwagi na poszanowanie symboli narodowych i organizacyjnych), 

 podnoszenie umiejętności (promowanie idei wolontariatu, podnoszenie kwalifikacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycz-
nej, podnoszenie kwalifikacji w zakresie realizacji zadań zespołowych - pobyt na obozie pozwala na zrealizowanie większości zadań na ko-
lejny stopień oraz zdobycie szeregu nowych sprawności, większa integracja spowodowana wspólną realizacją zadań, wspólnym zamieszki-
waniem, pokonywaniem trudności życia obozowego, przy realizacji programu podział zadań pomiędzy uczestników w szczególności wyko-
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rzystanie wolontariuszy posiadających doświadczenie, wyrabianie umiejętności życia w zespole - poprzez codzienne podsumowanie dnia 
obozowego, organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa, 

 realizacja zadań z zakresu wychowania duchowego (uwrażliwienie na istnienie świata wartości ponadczasowych, kształtowanie wrażliwo-
ści ducha, poszanowanie poglądów innych uczestników, znalezienie czasu na zastanowienie się nad sobą i własnym postępowaniem, uczenie 
się pozytywnego słuchania innych, systematyczne wypełnianie swoich obowiązków, opieranie się na Dekalogu i Prawie Harcerskim w co-
dziennym życiu, dążenie do uczciwości, prawdomówności i szczerości) 

 realizacja zadań z zakresu wychowania kulturalnego (warsztaty folklorystyczno-taneczne, rozwijanie umiejętności plastycznych i wrażli-
wości estetycznej, zwiedzanie miasteczek i ich zabytków, poznawanie historii okolicy, spotkania przy ognisku z ciekawymi ludźmi, zwraca-
nie uwagi na wygląd zewnętrzny, czystość i zachowanie, przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad prawidłowego zachowania się przy stole, w towa-
rzystwie itp., nauka piosenek i pląsów, 

 realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień (nauka umiejętności życia w grupie – wspólnego realizowania zadań i podejmowania 
decyzji, rozwijanie świadomości osobistych celów i wartości, jakie młodzież stosuje w swoim życiu, przygotowanie do świadomego zmienia-
nia swojego życia poprzez wykształcenie umiejętności pomagających funkcjonować w grupie społecznej,  kształtowanie postawy odpowie-
dzialności za swoje życie; wskazanie poprzez zespołowe działanie w grupie rówieśniczej wolnej od uzależnień możliwości wszechstronnego 
rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym),  

 realizowanie zadań  wychowania gospodarczego (gospodarowanie czasem własnym i innych, gospodarowanie środkami własnymi i obozu, 
dbałość o własny sprzęt jak również sprzęt harcerski, konserwacja i naprawa, samoobsługa w zakresie prac porządkowych i gospodarczych, 
poszanowanie pracy innych - odwoływanie się do Prawa Harcerskiego, niesienie pomocy ludziom potrzebującym, 

 realizacja zadań wychowania ekologicznego (zorganizowanie patroli ekologicznych - sporządzenie mapy zagrożeń w okolicy obozowania, 
zbieranie śmieci i odpadów w worki, segregacja śmieci, używanie detergentów nieszkodliwych dla środowiska, ulegających biodegradacji, 
nauka współżycia z przyrodą, jej obserwacja, nauka rozróżniania roślin i drzew, wykonywanie doświadczeń umożliwiających poznanie tajni-
ków rozkładu różnych odpadów, obserwacja życia w morzu i na jego brzegach, obserwacja życia na poboczach różnych dróg - droga leśna, 
polna, szosa, pogadanki, spotkania z ludźmi związanymi z ochroną środowiska, realizacja zadań programu „WODA JEST ŻYCIEM” 

 stworzenie warunków do właściwego wypoczynku i rozwoju tężyzny fizycznej dzieci i młodzieży (codzienna gimnastyka poranna - 
może być prowadzona w formie zabaw ruchowych lub pląsów, organizacja gier i zabaw sportowych, przestrzeganie reguł ramowego rozkła-
du dnia, organizacja ścieżki zdrowia, organizacja nauki pływania, szerokie popularyzowanie różnorodnych form turystycznych: zwiady, pa-
trole, zwiedzanie okolicy obozu i najbliższych miejscowości, zdobywanie sprawności z zakresu wychowania fizycznego, organizacja turnieju 
sportowego 

 wyrobienie samodzielności i odpowiedzialności (codzienna toaleta poranna i wieczorna, umiejętność prawidłowego ubrania się, pełnienie 
wart dziennych i nocnych w obozie, wykonywanie prac pomocniczych w kuchni, zdobycie nowych umiejętności, utrzymanie odzieży w nale-
żytej czystości – pranie, 

Szczegółowe zajęcia w poszczególnych dniach obozu (uwzględniając odpowiedni dobór zajęć z proponowanych bloków programowych - 

warsztaty, szkolenia, zajęcia rekreacyjne) z rozbiciem na zajęcia przedpołudniowe, popołudniowe i wieczorne opracowane zostaną przez 

wychowawców w dziennikach zajęć z uwzględnieniem wieku, potrzeb i zainteresowań uczestników.  

 

Posiłki 

Liczba posiłków 

w ciągu dnia 
4 – śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja 

Sposób przygotowania Wyżywienie zapewnione przez bazę 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika 

EKWIPUNEK OBOZOWY  

1. WAŻNA LEGITYMACJA SZKOLNA  

2. Pełne umundurowanie ( zgodnie z załącznikiem) 

3. Polar i koszulka szczepu  

4. Spodnie moro długie  

5. Buty mundurowe – trekingowe, opinacze, desanty, glany  

6. Plecak duży (90 l max)  

7. Plecak mały na wędrówki  

8. Ciepły śpiwór  

10. Menażka, kubek, niezbędnik/sztućce 

11. Latarka + zapasowe baterie 

12. Bluza z długim rękawem x 2  

13. Spodnie z długimi nogawkami x2 

14. Krótkie spodenki x2 

15. Koszulki x9  

16. Bielizna (majtki i skarpetki – im więcej, tym lepiej)  

17. Kurtka przeciwdeszczowa  

18. Strój kąpielowy  

19. Ciepły dres do spania + ciepłe skarpety 

 20. Czapka chroniąca od słońca / chustka / kapelusz  

21. Buty sportowe ( WYGODNE) 

22. Klapki pod prysznic  

23. Sandały  

24. Kosmetyczka (pasta i szczoteczka do zębów, mydło, żel pod 

prysznic, szampon do włosów, szczoteczka do paznokci, obcinacz 

do paznokci. Ręczniki (plażowy, pod prysznic, do twarzy, szczotka 

do włosów)  

25. Preparat przeciw kleszczom i komarom  

26. Płyn lub proszek do prania ( na 1-2 prania) 

 27. Niezbędnik mundurowy ( igły, nici, agrafki, guziki, zapasowa 

lilijka)  

28. Portfel z kieszonkowym – można oddać w depozyt kadrze  

29. Kompas/finka – kto posiada 

 30. Notatnik, śpiewnik, piórnik  

31. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za należący do 

uczestników sprzęt elektroniczny i rzeczy wartościowe oraz rzeczy 

pozostawione podczas pobytu na obozie zaleca się nie branie 

żadnego sprzętu – mp3, telefonów.  

32. Koc – OBOWIĄZOWO!  

33. Chlebak 

34. Kalosze 
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MOŻNA WZIĄĆ APARAT!!!! 

 Nie ma możliwości ładowania telefonów komórkowych. Kontakt z 
dzieckiem zapewniony przez telefon komendanta obozu. Wszystko 
pakujemy w PLECAK !! ZAKAZ WALIZEK I TOREB DO RĘKI. PLECAK!  

 Można dać dzieciom zgrzewkę wody mineralnej – wszystko pojedzie 
autokarem. 

 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie organizator zwróci wniesioną odpłatność, umniejszoną o poniesione koszty (m.in. koszty prze-

jazdu, ubezpieczenia, zakupionego wyposażenia indywidualnego). 

W przypadkach losowych, uniemożliwiających uczestnictwo w obozie nastąpi zwrot całkowity odpłatności. 

W przypadku rezygnacji w trakcie trwania obozu nastąpi zwrot kosztów żywienia. 

 

 

Dodatkowe informacje 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z wieloletnią tradycją harcerstwa, a także realizowanym w ZHP systemem wychowawczym - uczestnik obozu pod-
czas jego trwania pełnić będzie służby i dyżury kuchenne, polegające na pracach porządkowych w stołówce, myciu naczyń, obieraniu ziemniaków 
oraz warty dzienne i nocne. 
 
Jeżeli dziecko musi pobierać dodatkowe lekarstwa zapisane przez lekarza, prosimy o przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia oraz dostar-
czenie leków w dniu wyjazdu. 
 

Podczas obozu uczestnicy mogą być zabierani z terenu obozu wyłącznie przez swych rodziców/opiekunów prawnych. Jeśli życzą sobie Państwo, 

by Państwa dziecko mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków dalszej rodziny), niezbędne będzie złożenie takiej deklaracji w formie 

pisemnej w obecności przedstawiciela organizatora wypoczynku. 

 

Informujemy, że podczas trwania obozu uczestnicy  nie będą mieli możliwości uczestniczenia w praktykach religijnych, ponieważ kościół jest 

daleko od naszego obozowiska. 

 

Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z Państwem dostępnymi nam sposobami w oparciu o 

dane podane przez Państwa w karcie kwalifikacyjnej wraz z dodatkiem. Jeśli nie uda nam się nawiązać kontaktu, a sytuacja będzie tego wyma-

gała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia Państwa dziecka. 

 


